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Abstract 
This study presents results from a project named The OVE-project (Orator 
Verbis Electris i.e. electric speech machine). The aim of this thesis is to describe 
and to evaluate a set of computer - programs based on synthetic speech. The 
programs are designed for training phonological awareness and are intended to 
be used as a remedial tool for children with reading and writing problems. 
During the evaluation and data-collecting period the project was economically 
and technically connected to the department of Speech, Music and Hearing at 
the Royal Institute of Technology in Stockholm. My associate, during this 
period, late Karoly Galyas has been in charge of the technical part of the project 
while I have been responsible for the content and the design of programs as well 
as for the evaluation and the assessment studies. The thesis has two overall 
aims. The first is to describe, analyze and discuss the development of a specific 
work process based on computer based supervising with synthetic speech 
feedback intended for children with reading and writing problems. The second 
overall aim is to describe, analyze and discuss the effect of the speech feedback 
and the specific work process on children with reading and writing problems. 
The evaluation and the data collection has been done within three different 
phases and consists of three training studies and two experimental studies: one 
text reproduction study and one spelling test study. The results showed very 
convincingly that the speech feedback had a positive effect on the pupils' self 
esteem. Activity and motivation were highly improved. A remarkable 
improvement of the pupils' ability to concentrate and persevere was observed. 
The results from the spelling test study showed high improvement rates when 
speech feedback in ongoing writing was used compared to handwriting and 
ordinary computer writing without speech feedback. The potentials of the 
synthetic speech feedback as a means to improve reading and writing skills is 
discussed. 

Keywords: Internal control, Operational efficacy, Phonologically awareness, 
Reading, Spelling ability, Synthetic Speech Feedback. 
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"It is the supreme art of teachers 
to awaken joy in creative 
expression and knowledge" 
Albert Einstein 

Förord 

Det känns märkligt att inse att jag nu befinner mig vid målet efter en lång 
resa i tid och rum. Skulle jag göra om resan? Ja, men kanske inte på samma sätt. 
Jag har fått svar på de frågor jag ställt. Under resans gång har jag lärt mig 
mycket och även insett att min väg ibland varit onödigt krånglig. Ju knaggligare 
vägen är, desto mer försiktig måste man vara med var man sätter sina fötter. 
Man måste vara extra uppmärksam på hur vägen ser ut och vad som finns runt 
omkring. Min resväg har därför inneburit att jag sett sådant som jag kanske gått 
förbi om vägen varit rakare och mera lättframkomlig, men den har även inne
burit att restiden blivit mycket lång. 

När jag sett mig omkring har jag haft två olika perspektiv. Ett där jag sett 
lärare genom mina forskarögon och ett där jag iakttagit forskarna med mina 
lärarögon. Båda perspektiven har varit lärorika och gett värdefull information. 
En studie av det slag jag genomfört kräver att man tar hänsyn till båda dessa 
perspektiv, vilket inte alltid är lätt. De lärare jag mött och arbetat tillsammans 
med har dock visat stort tålamod med mig. Mina forskarkolleger har ibland 
tyckt att jag betraktat verkligheten med alltför mycket lärarperspektiv. Dessa 
påminnelser har säker varit välmenta och nyttiga, men inte sällan frustrerande. 

Även om det många gånger känts mycket tungt har jag aldrig haft en tanke 
på att ge upp. Varför undrar nog många som följt mitt arbete. Svaret är, att 
med detta arbete har jag fått förverkliga en dröm. En dröm som väcktes för 
många, många år sedan, faktiskt redan under min egen skoltid. Som färdig lära
re växte drömmen sig starkare. Min dröm var, att någon skulle uppfinna en 
skrivmaskin, som talade om vad man skrev. 

Anledningen därtill var, att jag som elev många gånger upplevde att jag 
kunde stava ord rätt, när jag fick stava orden muntligt, men att de blev fel, när 
de sattes på pränt. Som lärare har jag sedan under många år kommit att arbeta 
med elever för vilka det varit på samma sätt. 

I metodikundervisningen vid seminariet, tio år efter det att jag själv började 
skolan, fick vi lära oss att ett bra sätt att träna stavning var att rätta det felsta
vade ordet och sedan skriva om ordet flera gånger, minst tre. På goda grunder 
antar jag, att det vara samma metodik, som mina egna lärare genom åren fått. 
Som nyexaminerad lärare tillämpade jag det jag lärt mig, och utsatte således 
mina elever för samma behandling, som jag själv fått. Jag, som upplevt att det 
inte hjälpt hur många gånger jag än rättat och skrivit om ett felstavat ord, 



förstod hur mina felstavande elever kände sig och led av att inte bättre kunna 
hjälpa dem. 

I de allra flesta fall kunde de oftast rätta sina felstavade ord i samma stund 
som de fick höra vad de skrivit. Varför? Svaret visste jag inte då. Men, min 
dröm om en talande skrivmaskin växte sig allt starkare. 

1983, fick jag efter många års akademiska kvällsstudier förmånen att 
komma med på en av forskningsrådsnämndens sommarskolor för tvärveten
skaplig forskning inom området tal, ljud och hörsel. I kursen ingick att alla 
deltagare skulle presentera sitt eget forskningsarbete. 

En av deltagarna var Karoly Galyas från institutionen för, som den då hette, 
talöverföring och musikakustik, på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
Karoly presenterade ett talande kommunikationsprogram, som var baserat på 
syntetiskt tal. Han skrev på något som liknade en skrivmaskin, och man kunde 
höra vad han skrev. Jag trodde knappt på vad jag hörde och såg - en talande 
skrivmaskin fanns. Det var under denna presentation, som jag började tro, att 
min dröm om en talande skrivmaskin som ett hjälpmedel för elever med läs-
och skrivinlärningssvårigheter, skulle kunna förverkligas. 

Det syntetiska talet kunde i detta skede inte producera enskilda talljud, vil
ket var en förutsättning för mitt ändamål, utan endast bokstävernas namn, samt 
hela ord och meningar. Under förutsättning, att den nya tekniken tillät uttal av 
enskilda talljud, borde man kunna utveckla de talande läs- och skrivtränings
program jag länge drömt om. 

Jag presenterade mina idéer för Karoly, som lovade att undersöka de tek
niska möjligheterna för uttal av enskilda talljud. Det visade sig inte vara något 
stort problem. Redan samma höst påbörjade vi ett samarbete för att utveckla 
taldatorbaserade läs- och skrivträningsprogram avsedda för läs- och skrivsvaga 
elever. 

Utan Karoly Galyas helhjärtade stöd för mina idéer hade de kanske fått 
stanna vid att vara en dröm. De tekniska grundförutsättningarna fanns. Om jag 
inte fått möjligheten att förverkliga min dröm hade den kanske gått i upp
fyllelse ändå. Jag är emellertid innerligt tacksam över att det var jag, som fick 
denna möjlighet. 

Under de fyra första åren av projektet var min bostad "basen" för mitt 
forskningsarbete. Då jag erhållit forskningsmedel fick jag två "hemmabaser", 
institutionen för tal, ljud och hörsel, KTH och psykologiska institutionen, 
Umeå universitet. Som jag till professionen, tillika i själ och hjärta, är pedagog, 
är jag mycket tacksam för att jag under de senaste åren av mitt forskningsarbete 
fått möjligheten att ha pedagogiska institutionen som min "hemmabas". 

"Hemmahörande" på dessa olika institutioner har inneburit att jag fått för
månen att arbeta tillsammans med många och till professionen olika personer. 
Var jag än varit, har jag emellertid blivit bemött som om jag tillhört "familjen", 
vilket betytt mycket för mig. Jag har därför många personer, som jag n u vill 
tacka för hjälp och uppmuntran, som beståtts mig på olika sätt, och utan vars 
hjälp detta arbete inte kunnat utföras. 



Till min vän och kollega Karoly Galyas, som inte längre finns hos oss, skulle 
jag säga. U tan ditt helhjärtade stöd hade jag inte fått vara med om att förverk
liga min dröm. Tack, Karoly! 

Till professorerna, numera emeritus, Gunnar Fant och Arne Risberg, som 
hjälpte mig att göra det ekonomiskt möjligt att genomföra datainsamlingen, 
riktar jag ett stort och innerligt tack. Den "OVE", som jag använt för dessa 
studier, är resultat av många års utvecklingsarbete under Gunnar Fants ledning. 
Till Gunnar, vill jag därför framföra ett särskilt tack, för att jag fick kalla 
projektet, som ligger till grund för denna avhandling, för OVE-projektet och 
programmen för OVE-programmen. 

De nuvarande ledarna för det fortsatta arbetet med att utveckla det synte
tiska talet - Björn Granström och Rolf Carlsson vill jag tacka för att de lyssnat 
på mina synpunkter om OVE:s tal. Min förhoppning är förstås, att det snart 
skall finnas en version av talet där de synpunkterna är beaktade. 

Mina "teknisår" minns jag som en spännande och rolig tid, då jag bl.a. fick 
insikt i hur en dator fungerar, ingå som medlem i grötgänget och företa många 
forskningsresor runt om i världen. 

Tack, Toni de Serpa-Leitao, för att du gjorde ditt bästa för att inviga mig i 
hur en dator fungerar. Tack grötgänget: Sheri Hunnicutt, Elisabet Rosengren, 
Mats Blomberg, Kjell Elenius och alla här ej nämnda för många trevliga gröt
luncher. Med grödunchdeltagare från Bali, Kina och många andra platser bjöds 
inte bara på intressanta samtal utan ibland även på nya och spännande gröt
varianter. Tack, till er alla för dessa roliga och lärorika "teknisår!" 

Mina många, och ibland långa resor, under de år jag var knuten till KTH, 
innebar, att jag kunnat knyta många värdefulla kontakter med läsforskare värl
den över inom många olika forskningsfält. I like to specially thank professor 
Richard Thompson and his wife doctor Janet Thompson for their hospitality 
and their concern about me and my research. 

Ett stort tack går till alla vänner från åren på psykologiska institutionen. 
Tack, för att jag fick var med, inte bara i vardagen med intressanta seminarier 
utan också på roliga fester och givande institutionsresor. 

Att reda ut statistiska problem för en stressad doktorand är inte det lättaste, 
men Åke Olofsson på psykologiska institutionen och Stig Uhlin på UMDAC 
har gjort tappra försök. Tack Åke och Stig! 

Professor Ingvar Lundberg har betytt mycket för mig. Tack, Ingvar för att 
du med ditt stora vetenskapliga kunnande och pedagogiska skicklighet tagit dig 
tid att besvara mina frågor, läst delar av det jag skrivit och på många andra sätt 
stöttat mig i mitt forskningsarbete. Inte minst värdesätter jag alla de seminarier, 
kurser och konferenser du inbjudit mig att närvara vid. 

Två personer, som betytt mycket för detta arbetes färdigställande, är Margit 
Tornéus och Margit Alstermark. Margit Tornéus har avsatt mycket tid för att 
diskutera innehållet i det jag skrivit. På ett mycket engagerat sätt har hon satt 
sig in i mina problem. Detta har inte sällan renderat i att hon sagt: "Iréne, you 
must kill your darlings!" Dvs. jag borde göra mig av med vissa favorittankar för 



att bättre kunna se, hur jag på ett fruktbart sätt skulle komma vidare i mitt 
arbete. Tack Margit för din värdefulla hjälp! 

Min skickliga lärare, på den tyvärr numera nerlagda talpedagogutbildning
en, Margit Alstermark, har på ett helhjärtat och engagerat sätt, vid flera till
fällen läst min text och inte sparat sig någon möda, när det gällt att hitta såväl 
"konstigheter" i texten, som borttappade punkter och andra små tecken. Tack, 
Margit! 

Jag vill också rikta ett stort tack till all personal vid universitetsbiblioteket, 
som tålmodigt hjälpt mig att hitta ibland till synes obefintlig litteratur. 

Ett stort tack går också till Roger Jakobsson, Erik Bäckström och alla här ej 
nämnda på UMDAGs stödcentrum, vilka på olika sätt ingripit när program
vara, dator eller skrivare inte fungerat. 

Arbete av detta slag innebär mycket kopieringsarbete. Med detta ofta 
tidskrävande arbete har jag fatt god hjälp av Christer Åström. Tack Christer för 
ditt alltid lika vänliga bemötande! 

För granskning av min engelska sammanfattning har jag fått hjälp av 
Michael Tucker, gästande forskarstuderande från universitetet i Madison. 
Thank you Michael! 

Tack, alla kamrater vid pedagogiska institutionen, som på olika sätt stöttat 
mig i mitt arbete! Ett särskilt tack går till mina seminariekamrater: Astrid Ahl, 
Ewa Andersson, Gun-Marie Frånberg, Tomas Grysell, Berit Hailing, Kerstin 
Holmlund, Ewa Ivarsson-Jansson, Ingeborg Moqvist, Arne Ross och Christina 
Segerholm för värdefulla synpunkter på mitt arbete samt till Lars-Göran Hög
man, Sigurd Johansson och Roger Björklund för hjälp med korrekturläsning. 

Jag vill också särskilt tacka Sture Sjödin som hjälpt mig att göra det eko
nomiskt möjligt att få slutföra mitt avhandlingsarbete på pedagogiska institu
tionen. 

Ett stort tack till Ulla Johansson och min handledare Daniel Kallos, vilka 
noggrant läst mina manuskript och kommit med många värdefulla råd och 
synpunkter. 

Till min vän och forskarsyster Ingrid Häggström, som genom hela den pro
cess, som det innebär att skriva en avhandling, vill jag bara säga, tack för att du 
funnits vid min sida! 

Jag vill också tacka alla lärare som deltagit i studierna, som ligger till grund 
för detta arbete. Ert tålamod och många uppmuntrande ord och ibland även 
befogade kritik, har varit mycket värdefull för mig. 

Ett särskilt tack riktar jag till alla elever, som jag arbetat med, eller på annat 
sätt kommit i kontakt med. Utan all uppmuntran jag fått från er hade detta 
arbete varit betydligt tyngre att genomföra. 

Min son Anders, som vuxit upp med en mamma, som på samma gång varit 
både lärare och student, med allt vad det innebär, har många gånger frågat om 
jag aldrig ska bli klar, och om jag ska fortsätta att studera hela livet. 



Det tog några år, men nu är jag klar med det som upptagit en stor del av 
mitt liv, vilket dock inte innebär att jag har "studerat färdigt". Om än inte i 
samma omfattning, kommer även fortsättningsvis forskning och studier att 
utgöra viktiga ingredienser i min undervisande verksamhet. 

Till sist vill jag tacka min livskamrat, Mats Engman, som har en mycket stor 
del i att detta arbete nu ligger klart. Tack Mats, för din osvikliga tro på mig och 
mitt arbete och din enastående support och förståelse under alla år och särskilt 
under den hektiska slutfasen. 

Ängersjö, augusti 1997 

Iréne Dahl 

Avhandlingen tillägnas 
alla elever med läs- och skrivsvårigheter 





Innehållsförteckning 
Den inledande delen 
Kapitel 1 1 
Inledning. 1 
Några begrepp 3 

Läsförmåga - läsfärdighet 3 
Fonologisk medvetenhet 3 

Avhandlingens innehåll, syfte och frågeställningar... 4 
Avhandlingens utvärderingsansats 5 
Avhandlingens disposition 6 

Kapitel 2 7 
Vad är dyslexi/läs- och skrivsvårigheter? 7 
Olika benämningar på läs- och skrivsvårigheter 7 
Olika uppfattningar om vad som orsakar dyslexi 8 

Dyslexi - generella kognitiva problem 9 
Dyslexi och socioekonomiska förhållanden 11 
Dyslexi och psykosociala orsaker och konsekvenser 12 
Dyslexi - Ordblindhet ett visuellt problem 15 
Dyslexi - en variant av alexi och paralexi 15 
Dyslexi - Strephosymbolia ett visuellt- och handmotoriskt problem 16 
Dyslexi - ett fonologiskt problem med biologisk förankring 17 

Typiska svårigheter vid dyslexi 18 
Undergrupper av dyslexi 20 
Läsförståelse och dyslexi 21 
Dyslexi och talspråksproblem 22 
Dyslexins utbredning 23 

Kapitel .3 25 
Läs- och skrivprocessen i relation till fonologisk medvetenhet 25 
Skillnad mellan talat och skrivet språk 25 
Språklig medvetenhet 29 
Utvecklandet av fonologisk medvetenhet 29 
Läsprocessen - The simple view of reading. 31 
Ordavkodningsstrategier 31 
Avkodning - tolkning av ledtrådar 33 
Samband mellan läsning och stavning 34 



Kapitel 4 35 
Hjälp till elever med läs-o eh skrivsvårigheter. 35 
Kvarsittning 35 
Hjälpklass 36 
Läsklass 38 
Klinikundervisning 39 
Läs- och skrivsvårigheter i undervisningsplaner från 1955-1994 39 
Speciallärarnas utbildning 43 
Hur kan vi bäst hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? 44 

Kapitel 5 46 
Datorn i undervisningen 46 
Datorns införande 46 
Datoranvändning - en manlig domän 47 
Datorutbildning för lärare 48 

Kapitel 6 50 
Aktuell forskning och ny teknik 50 
Tidigare erfarenheter av undervisning med syntetiskt tal 52 
Taluppfattbarhet och attityder till syntetiskt tal 53 
Möjligheter och begränsningar med syntetiskt tal 54 
Läs- och skrivträning med ljudåterkoppling innefattar en ny 
inlärningsdimension 55 

FAS 1 
Kapitel 7 59 
Den första explorativa fasen 59 
Syftet med arbetet i Fas 1 59 
Teknisk utrustning och programutveckling 59 
Programmens innehåll och utformning 61 

Kapitel 8 64 
Träningsstudie 1 64 
Metod 64 
Undersökningens uppläggning 64 
Deltagare i studien 64 
Diagnostiserande instrument 65 
Utvärderande instrument 65 

Pre- och posttest 65 



Observationer, diskussioner och informella samtal 65 
Beskrivning av eleverna 66 

Elev A 67 
Elev B 67 
Elev C. 68 
Elev D 69 
ElevE. 70 
ElevF. 71 
Elev G 72 
ElevH. 72 
Elevi. 73 

Effekter av ljudåterkoppling i relation till grundproblemen 74 
Resultat och Diskussion 7 5 
Träningsperioden 75 
Elevernas attityd till det syntetiska talet och talets uppfattbarhet 76 
Arbetet med programmen 78 
Arbetssättets betydelse för elevens självförtroende 80 
Individuella resultat av utvärderingstesten för försökseleverna 82 

Elev A 83 
Elev B 84 
Elev C. 85 
Elev D 86 
ElevE. 86 
ElevF. 87 
Elev G. 88 
ElevH. 88 
Elevi. 89 

Taldatorn som statushöjare och motivationsska 90 
Sammanfattning av den explorativa utvärderingsstudien 91 

T extreproduktionen 
Kapitel 9 93 
Textreproduktionsstudien 93 
Syftet med textreproduktionsstudien 94 
Metod 94 
Försökspersoner 94 
Instrument 94 
Tillvägagångssätt 95 
Resultat och diskussion 96 



Sammanfattning av textreproduktionsstudien 99 
Sammanfattning av Fas 1 100 

Kapitel 10 101 
Hur arbetet gick vidare 101 

Fas 2 
Kapitel 11 103 
Träningsstudie 2 103 
Syftet med arbetet i Fas 2 103 
Metod 104 
Undersökningens uppläggning 104 
Deltagare i träningsstudie 2 104 
Instrument 105 
Resultat och erfarenheter från träningsstudie 2 107 
Lärarsynpunkter på och kommentarer till arbetet med de taldator
stödda träningsprogrammen 107 
Elevresultaten 109 
Tolkning av ITPA analysen 109 
Vad de diagnostiserande testen visar 110 
Elevernas resultat på pre- och posttest i relation till de diagnostiska 
proven 112 
Sammanfattning av resultaten på utvärderingstesten 116 
Föräldraintervjuerna 117 
Beskrivning av arbetsprocessen 118 

Mitt möte med Adam 118 
Utdrag från mina minnesanteckningar från uppropsdagen 119 
Noteringar från tredje skoldagen 119 

Vad testen, logopeden och Adams mamma berättade om Adam 120 
Mitt arbete med Adam 122 
Mitt möte med Carl 124 

Mitt första klassrumsbesök 124 
Klassrumsbesök 2 124 
Iakttagelser under testgenomförandet. 125 

Vad testen och Carls föräldrar berättade om Carl 125 
Mitt arbete med Carl 126 

Sammanfattande synpunkter på arbetsprocessen 128 



Rättstavningsstudien 
Kapitel 12 130 
Rättstavningsstudien 130 
Bakgrund och syfte 130 
Metod 130 
Försökspersoner 130 
Tekniska hjälpmedel 130 
Instrument 131 

Ordlistor 131 
Korrigering av uttal 131 
Sammanställning av ordlistorna 131 
Bedömningsschema 132 

Genomförande 132 
Resultat 133 
Inledning 133 
Resultaten under de olika betingelserna 134 
Den lågpresterande gruppens korrigeringar av fonetiskt respektive 
ej fonetiskt stavade ord 138 
Elevernas rättstavningsresultat i förhållande till deras arbets
kapacitet i klassrummet 140 
Sammanfattning av rättstavningsstudien 142 

Fas 3 
Kapitel 13 143 
Träningsstudie 3 143 
Syfte och frågeställningar 143 
Metod 144 
Undersökningens uppläggning 144 
Urval av deltagare till träningsstudie 3 145 
Utfall av intresseanmälningarna 145 
Deltagare i fas 3 146 
Diagnostiserande test 148 
Utvärderande instrument 148 

Pre- och posttest 148 
Enkäter och intervjuer 149 
Observationer 149 

Genomförande 149 
Utbildning av lärarna 149 



Lärarnas arbetssituation 150 
Tillgång till teknisk assistans 150 
Arbetsrummet 150 
T räningstiden 151 
Bortfall 151 
Resultat 152 
Resultatredovisningens uppläggning 152 
Elevernas kognitiva förmåga 152 
Lärarnas bedömning av elevernas förmåga att arbeta i klassrummet i 
relation till deras kognitiva förmåga 152 
Jämförelse mellan de olika undersökningsgruppernas pretestresultat 153 
Resultat av träningen 153 
Matchningsförfarande 154 
De matchade elevernas testresultat 155 
Elevernas uppfattning om sin egen läs- och skrivförmåga samt om 
arbetet med taldatorn 155 
Lärarna och deras uppfattning om arbetssättet och innehållet 
i övningarna 159 

Den avslutande diskussionen 
Kapitel 14 169 
Avslutande diskussion 169 
Taluppfattbarheten samt elevernas och lärarnas inställning till det 
syntetiska talet 169 
Ljudåterkopplingens och arbetssättets betydelse för elevernas 
färdighetstillägnande och självtillit 172 
Synen på läs- och skrivsvårigheter och dess betydelse för inställning 
till test och diagnoser 179 
Speciallärarens funktion i undervisningen av elever med LoS 181 
Kön och pedagogiskt ansvar för läs- och skrivinlärning 183 
Det syntetiska talets utveckling under projekttiden och dess framtida 
användning i undervisningssammanhang 188 
Hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 189 

Summary. 192 
Background and aim 192 
The disposition of the work 193 
Phase one 194 

Technical equipment 194 
The Synthetic Speech 194 



Program content and design 195 
The first training study 196 
The T ext Reproduction Study 196 

Aim, Design and Result 196 
Phase two 197 
The Spellingtest Study 197 

Subjects 197 
Technical equipment 197 
Procedure 198 
The Low Achieving group 198 

Phase three 199 
Results from the Training Studies 199 

Referenser 202 
Appendix 231 



Figur- och tabellförteckning 
Den inledande delen 
Figur 1. Tidsperspektiv på uppfattningar om bakomliggande faktorer 
till läs- och skrivsvårigheter som dominerat vid olika tidpunkter. 8 
Tabell 1. Översikt över hjälpklassundervisning. Källa: (SOU 1936:31 37 
Figur 2. Schematisk bild av INFOVOX text-till-talomvandlingsystem 
som bygger på talsyntesapparaten OVE III 51 

Fas 1 
Tabell 2. Förteckning över OVE-programmen 62 
Tabell 3. Elevernas värden på de icke språkliga diagnosproven 66 
Tabell 4. Elevernas värden i lösningsprocent på de fonologiska proven 
samt referensvärden för elever i åk 2 och åk 3 66 
Tabell 5. De enskilda elevernas värden för fonologisk medvetenhet och 
minnesförmåga och inplacering i Dys respektive LoS grupp 75 
Tabell 6. Träningstillfällen för de nio eleverna i försöksgruppen 75 
Tabell 7. Individuella pre- och post-testvärden för de fonologiska del
proven av DLS samt antal träningstillfällen 82 
Tabell 8. Individuella pre- och post-testvärden för tre deltest av 
DLS för åk 2 82 

T extreproduktionsstudien 
Tabell 9. Översikt över hur de nio eleverna arbetade med texterna 95 
Figur 3. Tid i minuter. 96 
Figur 4. Stavfel 97 
Figur 5. Korrigerade fel 97 
Figur 6. Interpunktionsfel 97 



Fas 2 
Tabell 10. Översikt över antal lärare och elever i träningsstudie 2 105 
Figur 18. Elevernas staninevärden för audio-vokal och visuo-motorisk 
kanal 110 
Tabell 11. Elevernas individuella staninevärden, gruppens medelvärde 
och standardavvikelse på ITPA resultaten för den audio-vokala och 
visuo-motoriska kanalen samt värden avseende prov mätande koncen
tration, uthållighet och kognitiv förmåga 111 
Tabell 12. Proportionen korrekta svar på de metafonologiska proven 
med referensvärden för normalläsande elever i åk 2 112 
Tabell 13. Pre- och postvärden på de fonologiska proven av DLS samt 
antal träningstillfällen 113 
Tabell 14. Ordkunskapsprovet, läsförståelseprovet samt högläsnings
provet av DLS-proven 114 
Figur 19. Adams resultat på ITPA testet 121 
Figur 20. Carls resultat på ITPA testet 126 

Rättstavningsstudien 
Tabell 15. Medelvärde och standardavvikelser för korrekt stavade ord 
på de tre ordlistorna. (De tre ordlistorna återges i Appendix 10) 132 
Figur 21. Genomsnitdigt antal rätt stavade ord under de tre olika 
betingelserna hos lågpresterande elever (LP) och icke lågpresterande 
elever (ILP) 134 
Figur 22. Medeltalet avlyssningar för den lågpresterande gruppen (LP) 
och den icke lågpresterande gruppen (ILP) 135 
Figur 23. Genomsnitdigt antal korrigeringar vid återgivning med 
penna, dator och dator med ljudåterkoppling för den lågpresterande 
gruppen (LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP) 135 
Figur 24. Genomsnitdig tid i minuter(M) för återgivning med penna, 
dator och dator med ljudåterkoppling för den lågpresterande gruppen 
(LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP) 136 
Tabell 16. Medelvärden för antalet korrekt stavade ord innan några 
korrigeringar gjorts och efter det att samdiga korrigeringar gjorts 
under de tre olika testbetingelserna inom den lågpresterande 
gruppen (LP) 136 



Figur 25. Medelvärden för antal rätt stavade tvåstaviga ord med ljud-
enlig stavning och dubbeltecknad konsonant för den lågpresterande 
gruppen (LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP) 137 
Tabell 17. LP-gruppens felstavningar och korrigeringar indelade i 
fyra grupper efter typ av fel 139 
Tabell 18. Bedömningsvärden för arbetskapacitet i klassrummet 
beträffande koncentrationsförmåga och uthållighet för den lågpreste
rande gruppen (LP), och den icke lågpresterande gruppen (ILP) 140 
Tabell 19. Resultat för en lågpresterande elev samt motsvarande medel
värden och standardavvikelser under de tre olika betingelserna, för den 
icke lågpresterande gruppen (ILP) 141 

FAS 3 
Tabell 20. Alla deltagande elever fördelade på de 17 undervisande 
lärarna. För normalgruppseleverna (NG) gäller att eleverna är testade 
av den till klassen hörande specialläraren 147 
Tabell 21. Antal deltagande elever i fas 3 fördelade på årskurs och 
undervisningstyp 148 
Tabell 22. Differenser mellan pre- och posttest för de matchade eleverna. 
Pre- och posttestresultat för dessa test återfinns i Appendix 15 155 
Tabell 23 28 elevers(20 p + 8 fl) skattning av sina läs- och skrivfärdig-
heter samt inställning till och upplevelse av det taldatorbaserade trä
ningsarbetet vid träningsperiodens början 156 
Tabell 24. Skattningsvärden för 10 elever vid 3 tillfällen av hur de 
uppfattar sina läs- och skrivfärdigheter samt arbetet med taldatorpro
grammen 157 
Tabell 25. Lärarnas ålder och tjänsteår samt antal elever och lärarnas 
träningstillfällen 159 
Figur 26. Översikt över nyttjandegraden av de olika övningarna i 
OVEprogrammen 161 
Tabell 26. Medelvärden för nyttjandet av övning 1-9 fördelade på åk.... 163 
Tabell 27. Medelvärden för nyttjandet av övning 10-15 samt antal 
övningar och träningstillfällen fördelade på åk 163 
Tabell 28. Lärarnas bedömning av OVE-programmens innehåll, 
teknik och arbetssätt 166 



Innehållsförteckning till Appendix 

Appendix 1. Beskrivning av intrument använda i Träningsstudie 1 231 

Appendix 2. Instruktion till Textreproduktionsstudien. 233 

Appendix 3. Tabell 1. Individuella resultat på Textreproduktions- 234 
studien för elev A, B, C och H. 
Tabell 2. Individuella resultat på Textreproduktions-
studien för elev D, E, F, G och I. 

Appendix 4. Tabell 3-9. Medelvärdesresultat och standardav- 236 
vikelser till Textreproduktionsstudien 

Appendix 5. Beskrivning av Illinois Test of Psycholinguistic Ability 237 

Appendix 6. Tabell 10. Bedömningsvariabler som ingick i lärarnas 238 
skattning av elevernas förmåga att arbeta i klassrummet i 
Fas 2 och Fas 3. Medelvärden och standardavvikelser på 
Bedömnings-variablerna för den lågpresterande gruppen 
(LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP) på 
Rättstavningsstudien. 

Appendix 7. Intervjufrågor till intervju med föräldrarna till elever 239 
i Fas 2. 

Appendix 8. Tabell 11. Översikt över lärarnas och elevernas använd- 241 
ning av programmen i Träningsstudie 2. 

Appendix 9. Tabell 12. Staninepoäng på ITPA för försökselever i 242 
Träningsstudie 2. 

Appendix 10. Tabell 13. Diktamensord till Rättstavningsstudien. 243 

Appendix 11. Information till eleverna vid de 3 diktamenstillfällena. 244 

Appendix 12. Intervjufrågor till lärare som deltog i Träningsstudie 3 247 

Appendix 13. Tabell 14-22. Medelvärden och standardavvikelser för 248 
de 7 kvantitativa utvärderingstesten i Träningsstudie 3. 

Appendix 14. Tabell 23. Översikt över lärarnas och elevernas använd- 251 
ning av programmen i Träningsstudie 3. 

Appendix 15. Tabell 24. De matchade elevernas pre- och posttest- 254 
resultat för Diktamen Nonsensord, DLS diktamen, 
Ordkedjetestet, OS 400 och S 50. 





Kapitel 1 

Inledning 

Vuxen: "Hur gammal är du?" 
Barn: "Jag ska fylla sju." 
Vuxen: "Då ska du börja skolan till hösten." 
Barn: "Ja." 
Vuxen: "Hur tror du att det blir då?" 
Barn: "Bra, roligt." 
Vuxen: "Vad tror du att du får göra i skolan? 
Barn: "Lära mig läsa och skriva." 

Denna inledande och till synes harmlösa och välmenande dialog är sanno
likt välbekant för många barn, som står i begrepp att börja skolan. Det under
förstådda budskapet är att läs- och skrivfärdigheter får man automatiskt när 
man börjar skolan, om man nu inte redan kan läsa och skriva när man börjar 
skolan. I dialogen döljer sig emellertid en uppfattning om läs- och skrivförmåga 
som inte stämmer med verkligheten. Det underförstådda budskapet är, att alla 
som inte kan läsa och skriva när de börjar skolan, lär sig det i och med att de 
börjar skolan. De icke redan läskunniga barnen och i många fall även deras 
föräldrar och andra vuxna betraktar (alltför) ofta läs- och skrivtillägnandet som 
ett naturligt och självklart resultat av inträdet i skolans värld. 

Mot bakgrund av läs- och skrivförmågans betydelse i vårt samhälle är denna 
uppfattning inte svår att förstå. Liksom allt färdighetstillägnande föreligger det 
emellertid stora skillnader mellan olika barns förmåga att lära sig att läsa och 
skriva. När ansträngningarna att lära sig läsa och skriva inte kompenseras av läs
upplevelsen eller den färdiga skrivprodukten, och när "nybörjarfasen" trots idog 
träning blir alltför utdragen, är det inte svårt att förstå att intresset avtar eller 
utplånas. Den läsare, som tappar intresset, läser allt mindre och minskar därige
nom möjligheterna att träffa på nya ord och meningsstrukturer, vilket i sin tur 
minskar ordförrådet och språkförståelsen. Den som däremot läser utan problem 
läser mycket och blir allt bättre. Denna effekt brukar kallas Matteus-effekten1 

(Stanovich, 1986). Att som lärare hjälpa och motivera eleven till fortsatt träning 
och få eleven att trots sina svårigheter uppleva läsning som något positivt, vill 

* "Ty den som har, åt h onom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, 
från honom skall tagas också det han har." Matt. 13:12 
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jag mot bakgrund av mina många år som lågstadielärare påstå inte bara är en av 
de svåraste, utan kanske även skolans viktigaste pedagogiska uppgift. 

De läs- och skrivsvaga är en utsatt grupp därför att deras problem inte syns. 
Av den anledningen blir de ofta utsatta för beskyllningar om lättja och likgil
tighet och föremål för ett "tag dig samman" krav, som de har svårt att leva upp 
till (Taube, 1988; Grogarn, 1979). 

Taube (1988) har i sin avhandling visat att det finns ett samband mellan läs-
och skrivsvårigheter (LoS) och dåligt självförtroende. Det är också vanligt att 
elever med LoS trivs sämre i skolan (Sheldon & Carillos, 1952; Grogarn, 
1979). Zimmerman och Allebrand (1965) undersökte hur goda respektive då
liga läsare, som var så l ika varandra som möjligt beträffande ålder (10-11 år), 
kön, etnisk tillhörighet och intelligens, skilde sig från varandra beträffande 
självuppfattning. De fann att de goda läsarna betraktade sig själva som välan
passade, motiverade och med ambition att lyckas medan gruppen dåliga läsare 
såg sig själva som modlösa, otillräckliga och nervösa. 

När barn och unga inte klarar av de krav och uppgifter skolundervisningen 
ställer, kommer de ofta även mänskligt sett i farozonen. Undersökningar av 
Frisk (1967) och Gillberg (Gillberg & Hellgren, 1990) har visat att ständiga 
nederlag i skolan kan leda till mobbning, isolering, resignation, men också till 
aggressivitet och våld (se även Dalteg, 1990; Kriminalvårdsstyrelsen, 1974 samt 
Jensen m.fl. under tryckning). 

Föräldrar, som själva haft problem att lära sig läsa och skriva, är ofta ängsliga 
för att deras barn skall få samma problem, men de talar mycket sällan om 
denna sin oro, därför att många av dem upplevt att de blivit betraktade som 
svagt begåvade eller "dumma". 

Den lätthet med vilken skriftlig information idag kan reproduceras och 
distribueras, för oss snabbt in i ett expanderande informationssamhälle. Detta 
leder till att de redan lässvagas problem ökar. Allt fler upplever att deras svårig
heter innebär att de känner sig handikappade i situationer som kräver att de ska 
läsa eller skriva. Man bör dock beakta att det är först när en person med läs-
och skrivsvårigheter ställs inför övermäktiga krav från omgivningen, som pro
blemen blir till ett handikapp. Det finns många skäl att anta att såväl skolan, 
som samhället utanför skolan, kan vidtaga pedagogiska åtgärder, som om de 
inte helt eliminerar i varje fall minskar verkan av att ha problem med att läsa 
och skriva. 
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Några begrepp 

Läsförmåga - Läsfärdighet 

I avhandlingen skriver jag ibland läs- och skrivförmåga och ibland läs- och 
skrivfärdighet. Det är viktigt att begreppen hålls isär. Skillnaden mellan för
måga och färdighet förhåller sig som skillnaden mellan rörelseförmåga och rö
relsefärdighet. Dvs., på samma sätt som rörelseförmåga ligger till grund för 
olika typer och grader av rörelsefärdigheter som t. ex. krypa, gå, springa, hoppa 
etc., så ligger läsförmåga till grund för olika typer och grader av läsfärdighet vid 
såväl hög- som tystläsning. Med olika typer av läsning menas läsning av olika 
slag av texter som skönlitteratur, facklitteratur, instruktioner, bruksanvisningar 
mm. Mera koncist kan man säga att läsförmåga utgör den personliga - den ge
netiskt nedärvda grundförutsättningen (genotypen) att tillägna sig olika 
läsfärdigheter, medan färdigheten (fenotypen) avslöjar hur individens förut
sättningar realiserats. 

Det är viktigt att inse, att det inte föreligger något ett- till ett samband mel
lan dessa begrepp, och att det är i skillnaden mellan genotyp och fenotyp som 
vi f inner förklaringen till varför individer med samma grundförutsättningar ej 
når upp till samma färdighetsnivåer, och omvänt att individer med olika 
grundförutsättningar ändå kan nå upp till samma färdighetsnivå (Heien & 
Lundberg, 1991). 

Individens läs- och skrivfärdighet bestäms således av såväl arv som miljö. 
Genetiska och neurobiologiska orsaker till läs- och skrivproblem (genotypen) 
får dock aldrig leda till en pedagogisk pessimism eller tas som ursäkt och före
vändning för minskad färdighetsträning. 

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet utgör ett centralt och ofta förekommande begrepp 
i denna avhandling. Med fonologisk medvetenhet avses medvetenhet om och 
förmåga att handskas med språkljud utifrån en ljudmässig aspekt, som bortser 
från betydelsen av det ord eller den kontext i vilket ljudet finns; med andra ord 
förmåga att segmentera, identifiera och generalisera enskilda språkljud och 
översätta dem till rätt bokstavstecken. Den, som är fonologiskt medveten, vet 
t.ex. att tåg är ett kort ord, som består av tre ljudenheter, vilka översätts med 
bokstäverna tåg, medan den som saknar denna språkliga medvetenhet endast 
uppfattar ordets innehåll och på fullaste allvar kan påstå, att tåg är ett långt ord 
därför att det ofta består av flera vagnar och har ett lok i början (Lundberg, 
1984; se även Vygotsky, 1974, 1976). 
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Avhandlingens innehåll, syfte och frågeställningar 
I föreliggande avhandling redovisas resultat från ett utprövnings- och utvär

deringsarbete av ett nytt tekniskt hjälpmedel för elever med läs- och skrivinlär
ningsproblem. Hjälpmedlet utgörs av en serie taldatorbaserade läs- och skrivträ
ningsprogram för den grundläggande läs- och skrivinlärningen. 

Utprövningsarbetet och insamlandet av data har skett i tre olika faser inom 
ett projekt (OVE-projektet), som startade 1983. Projektet har fått sitt namn efter 
den första maskinen, som kunde producera syntetiskt tal OVE l2. 

Projektet har, under utprövnings- och datainsamlingsperioden, ekonomiskt 
och tekniskt varit förankrat på institutionen för Tal, Musik och Hörsel, Kung
liga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm under teknisk ledning av Karoly 
Galyas, medan jag själv, med pedagogisk tillhörighet vid Umeå universitet, an
svarat för pedagogiskt innehåll och utformning av programvaran samt för ut-
prövningen och utvärderingsstudierna. Projektet kan därför till viss del betrak
tas som ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt. 

Målsättningen med detta arbete skall ses mot bakgrund av min önskan att 
finna ett hjälpmedel, som ökar de läs- och skrivsvagas motivation och möjlighe
ter att lära sig att läsa och skriva. 

Grundtanken i projektet har varit att sammanföra ny teknik i form av dato
rer och syntetiskt tal (Carlson, Granström & Hunnicutt, 1982; Granström, 
1987) med aktuella teorier och forskningsrön om betydelsen av fonologisk 
medvetenhet för den grundläggande läs- och skrivförmågan, i ett nytt pedago
giskt hjälpmedel. 

Avhandlingsarbetet har två övergripande syften. Det ena är att beskriva, ana
lysera och diskutera utvecklingen av ett specifikt arbetssätt baserat på dator
stödd undervisning förenat med ljudåterkoppling med syntetiskt tal, avsett för 
elever med läs- och skrivinlärningssvårigheter. De frågeställningar jag avser att 
belysa är: 

* Är taluppfattbarheten av det syntetiska talet tillräckligt god för att det skall 
kunna användas i läs- och skrivundervisningssammanhang? 

* Vilken inställning har lärare och elever till det syntetiska talets karaktär? 
* Hur uppfattas innehållet och utformningen av de utvecklade programmen? 
* Vilken inställning har elever och lärare till det specifika arbetssättet? 

2 Utvecklingen av syntetiskt tal startade på 1950-talet på institutionen för talöverföring och 
musikakustik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) under ledning av nuvarande professor 
emeritus Gunnar Fant. I ett tidigt skede fick "talmaskinen" namnet OVE (Orator Verbis 
Electris). 1963 kom den första datorstyrda talsyntetisatorn OVE III (Liljencrants, 1968). 
1983 hade utvecklingen lett fram t ill en version som bedömdes vara av sådan kvalitet att d en 
kunde försäljas som färdig produkt för artificiellt tal. 
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Det andra övergripande syftet är att beskriva, analysera och diskutera ljudåter
kopplingens och arbetssättets betydelse för elever med läs- och skrivinlärnings
svårigheter. De frågeställningar jag avser att belysa är: 

Vad betyder ljudåterkopplingen och arbetssättet för: 

* elevens utveckling av fonologisk medvetenhet? 

* elevens egenaktivitet och egen kontroll i läs- och skrivsituationen? 

* elevens förmåga till koncentration och uthållighet? 

* elevens motivation för läsning och skrivning? 

* lärarens möjlighet att upptäcka elevers specifika problem? 

* lärarens möjlighet att bistå elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Ett av avhandlingens syften är sålunda metodutvecklande och ett annat är 
att undersöka träningseffekter av läs- och skrivsvaga elevers arbete med ljudåter
koppling. Dessa båda huvudsyften är av naturliga skäl intimt sammanhängande 
med varandra eftersom jag hela tiden följt berörda elever och lärares arbete. 

Arbetet syftar vidare till att i ljuset av min utprövning spegla hur skolans syn 
på läs- och skrivsvårigheter präglat dess sätt att möta problemen samt skolans 
och låg- och mellanstadielärarnas beredskap att använda taldatorn som ett 
aktivt hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Med denna studie är det min ambition att också söka bidra till ökad förstå
else för det handikapp som det innebär att inte kunna svara mot omgivningens 
krav på läs- och skrivfärdighet. 

Avhandlingens utvärderingsansats 
Projektets grundtanke rimmar väl med de åsikter som uttrycks av Franke-

Wikberg & Lundgren (1982) om ett generellt syfte med pedagogisk forskning: 

... "pedagogisk forskning skall ge ett underlag för det praktiska peda
gogiska arbetet gen om att tillföra kunskap av olika stag och ge infor
mation till dem som arbetar med utbildning och dem vilka berörs av 
utbildning" (s 139-140). 

Projektuppläggningen har också vissa likheter med Parletts & Hamiltons 
illuminativa utvärdering (1981): 

*Syftet med den illuminativa eller den belysande utvärderingen är att 
studera innovationspro grammet, hur det fungerar, hur det påverkas 
av de olika skolsituationer där de tillämpasy vilka för- och nackdelar 
de berörda tycker sig finna i det och hur studenter nas intellektuella 
uppgifter och akademiska erfarenheter mest påverkas" (s 215). 
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Utprövnings- och utvärderingsarbetet har genomförts i tre faser och syftet med 
arbetet i de olika faserna har bestämts av resultaten i föregående studie. 

Av ekonomiska och praktiska skäl, men även för att få en så realistisk bild 
som möjligt, av de problem som införandet av ett nytt tekniskt hjälpmedel kan 
antas medföra, har hjälpmedlet studerats och implementerats i samma fas. 
Detta innebär att utprövningen skett i elevernas och lärarnas ordinarie skol
miljö. Jag har således i enlighet med Parlett och Hamiltons forskningsansats 
vare sig försökt att simulera laboratorieförhållanden eller "manipulerat" de lä
rare som medverkat. 

Ett sådant förfaringssätt skulle enligt nämnda ansats vara etiskt tvivelaktigt 
(Parlett & Hamilton, 1981, s 213). Med det förfaringssätt för utprövning och 
utvärdering, som jag valt, får man dock räkna med fler oförutsedda problem 
och osäkrare färdighetsresultat av träningsstudier än om man studerar använd
ningen av ett redan etablerat hjälpmedel under mer kontrollerade former. 

Avhandlingens disposition 
Efter det inledande kapidet ges e n teoretisk bakgrund till arbetets målsätt

ning och syfte i kapitel 2-6. Det finns med all säkerhet flera bakomliggande 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter. I kapitel 2 ges därför en presentation av 
dyslexibegreppet utifrån olika forskningsfält samt exempel på problem och 
följdproblem som dyslexi/läs- och skrivsvårigheter omfattas av. I kapitel 3 pre
senteras teorier om den fonologiska medvetenhetens centrala betydelse för läs-
och skrivfärdighet vilka ligger till grund för innehållet i de program som an
vänts och arbetssättets speciella karaktär. Kapitel 4 innehåller en kort historik 
av hur problemet uppfattats och behandlats i skolan från 1842-1994. I kapitel 
5 och 6 belyses den teknik som detta arbete vilar på. Kapitel 7-13 innehåller 
redovisningen av de tre träningsstudierna samt de två mer experimentellt upp
lagda studierna och deras resultat. Arbetet presenteras i den ordning de olika 
studierna har genomförts och i ett avslutande kapitel 14 redovisas en samman
fattande diskussion. 
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Vad är dyslexi/läs- och skrivsvårigheter? 

Mot bakgrund av att dyslexi/läs- och skrivsvårigheter utgör ett centralt be
grepp i detta arbete avser jag att under denna rubrik ge en kortfattad beskriv
ning av vad man i dag vet om orsaker till läs- och skrivsvårigheter samt hur de 
framträder och vilka emotionella och sociala konsekvenser detta handikapp för 
med sig. 

Olika benämningar på läs- och skrivsvårigheter 
Dyslexi, Specifika läs- och skrivsvårigheter eller Ordblindhet är tre benäm

ningar som används synonymt för vissa läs- och skrivproblem. Ingendera av 
benämningarna är emellertid entydig. De problem, som avses, visar sig som 
flera olika symptom, vilka förekommer i olika mängd och i olika grad hos olika 
personer beroende på genotyp (arv) och fenotyp (miljö). Benämningarna hänvi
sar snarast till syndrom. Mer än att ge information om vad som innefattas i be
nämningarna kan man säga att de markerar att det är fråga om läs- och skriv
problem som ej primärt är orsakade av fysiska handikapp, mental retardation 
eller tillfälliga olyckliga omständigheter som sjukdom, språkproblem3, m.fl. si
tuationsbundna omständigheter (Hoien & Lundberg, 1991; Miles, 1993; 
Stadler, 1994; Vellutino, 1987). 

1968 antog World Federation of Neurology efter många diskussioner och 
kompromisser följande definition av dyslexi: 

"...a disorder manifested by difficulty learning to read despite conventio
nal instruction, adequate intelligence and socio-cultural opportunity. It 
is dependent upon fundamental cognitive disabilities which are 
frequently of constitutional origin9 (Hoien & Lundberg, 1991, s 32). 

Definitionen har emellertid blivit utsatt för mycken kritik på grund av sin 
vaghet. Vad menas t. ex. med "adequate intelligence and socio-cultural opportu
nity?" 

Annie Dahlquist, som var verksam som speciallärare på 1950-1960 talen, 
skriver i sin bok (1968) att sådana benämningar som dyslexi och ordblindhet an
tyder "attproblemet är oavhjälpligt och definitivt ", vilket det alltså inte är. Även i 

3 Med språkproblem avses här problem som emanerar ur att personen lär sig att läsa och skriva 
på ett annat språk än sitt modersmål. 
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dag väljer många lärare som arbetar med elever med dessa problem att använda 
den längre benämningen specifika läs- och skrivsvårig heter eller bara läs- och 
skri vsvårigheter. 

I detta arbete har jag valt att använda två benämningar för läs- och skrivsvå
righeter, dels läs- och skrivsvårigheter /LoS/ och dels dyslexi4. Benämningen 
LoS används när jag avser såväl specifika läs- och skrivproblem/dyslexi som LoS 
orsakade av tillfälliga olyckliga omständigheter som sjukdom, språkproblem, 
psykosocialt betingade problem m. fl.. Benämningen dyslexi används när jag 
avser mer specifika, fonologiskt orienterade läs- och skrivproblem (jfr. 
Baddeley, Logie & Ellis ,1988 och Stanovich, 1988). 

Olika uppfattningar om vad som orsakar dyslexi 

1850—60—70—80—90—1900—10—20—30—40—50—60—70—80—90— 
GENERELLA KOGNITIVA, SOCIO-EKONOMISKA, EMOTIONELLA PROBLEM 

VISUELLT PROBLEM 
VISUELLT och HAND-

MOTORISKT PROBLEM 
FONOLO-

GISKA 
PROBLEM 

Figur 1. Tidsperspektiv på uppfattningar om bakomliggande faktorer till läs-
och skrivsvårigheter som dominerat vid olika tidpunkter. 

Dyslektiska problem kan vara mer eller mindre uttalade och som tidigare 
nämnts framträder de inte i någon enhetlig profil (Adams, 1990; Critchley, 
1970; Dahlquist, 1968; Gjessing, 1978; Hoien & Lundberg, 1991; Madison, 
1992; Malmquist, 1971; Pavlidis & Miles, 1981; Siegel & Ryan, 1989; Snow-
ling, 1992; Tamm, 1926). Läs- och skrivproblem, som finns hos personer med 
dyslexi, återfinns också såväl hos elever som befinner sig i början av sin läs- och 
skrivinlärning som hos elever som ej stimuleras till att läsa (Malmquist, 1971, s 
81-88) och även hos personer med generella kognitiva utvecklingsproblem. Det 
är därför inte svårt att förstå att det finns olika uppfattningar om vad som orsa
kar läs- och skrivsvårigheter. 

4 Dyslexi: av grekiska Dys = dålig, störd o ch Legein = läsa 
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Dyslexi - generella kognitiva problem 

Uppfattningen om att dyslexi orsakas av generella kognitiva och intelligens-
relaterade brister, generella koncentrationssvårigheter, socio-ekonomiska och 
emotionella faktorer kan antas vara lika gammal som den alfabetiska läsekons-
ten. Den uppfattningen befästes sedan med de första styrdokumenten angående 
skolans mål och riktlinjer från 1842 (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986, 
s 31) och den framträder på nytt i Lgr 80. 

Dagens företrädare för denna uppfattning stöder sig på Benjamin S. Biooms 
teori som säger: 

"Det är inte medfödda anlag som gör att vissa människor blir topp-
presterande inom till exempel idrott, forsknin g eller ko nst. Helt avgö
rande är istället det stöd som individen far av hem och skola..." 
(Sundblad, Allard, Edfeldt, 1993, s 25; se även Bloom, 1956). 

De tar således avstånd från uppfattningen att dyslexi skulle vara ett specifikt 
problem orsakat av individuella avvikelser av g rundläggande karaktär och anser 
i stället att dyslexi orsakas av de faktorer som nämns ovan. De hävdar t.ex. att 
läslust är allt som barnet behöver för att lära sig läsa och skriva samt att förstå
elsen av vad som är skrivet bestämmer hur lätt eller svårt det är att avkoda ett 
ord (ibid, s 20). 

Även om läs- och skrivsvårigheter tydligast framträder som specifika när de 
drabbar personer med hög intelligens och är svårast att upptäcka hos personer 
med svag begåvning har den fortsatta forskningen kring dyslexi bl.a. visat att 
det inte föreligger något egentligt samband mellan intelligens och dyslexi 
(Olofsson, 1993; Siegel, 1989, 1992; Stanovich, 1991). Vid fastställande av 
intelligens har man ofta använt språkliga deltest. Ett sådant ofta använt test är 
t.ex. Wechslers intelligenstest (WISC5). Det innehåller uppgifter som mäter 
ordförråd och allmän orientering, dvs. faktorer som är mycket kritiska och spe
ciella för elever med läs- och skrivproblem, och bör hänföras till deras språkliga 
problem och således ej ses som en intelligensvariabel. 

Enligt Hoien & Lundberg (1991) ligger korrelationerna mellan läsförmåga i 
de första årskurserna och intelligens mätt med standardiserade test som t.ex. 
WISC inte högre än +0,30 - 0,40. Det innebär att endast 10-15% av variatio
nen i läsförmåga kan förklaras med variation i intelligens, (se även Stanovich, 
1991 b samt Olofsson, 1993). Mot bakgrund av att WISC innehåller uppgifter 
som mer mäter färdigheter som kan hänföras till problem av språklig karaktär 
finns skäl att anta att korrelationen skulle varit ännu lägre om dessa uteslutits. 
Malmquist (1971) nämner undersökningar där man använt WISC och funnit 

5 Wechslers Intelligence Scale for Children 
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att läsretarderade elever nådde höga poäng på test där de fick använda sina hän
der för att arrangera bilder och föremål, komplettera bilder samt komponera 
figurer av givna föremål. De fick däremot betydligt lägre värde på sådana upp
gifter som innebar att de måste skriva bokstäver (Malmquist, 1971, s 59). I en 
artikel av Olofsson (1993) där han diskuterar samband mellan intelligens och 
läsförmåga belyser han varför verbal förmåga inte går a tt särskilja från läsning. 
Han säger vidare att eftersom det föreligger ett mycket lågt samband mellan 
icke verbala förmågor och läsning blir intelligens ett problematiskt begrepp i 
samband med definition av dyslexi. 

Det är viktigt att ojämlikheten ifråga om lästalang tas på allvar. Brister be
träffande utveckling av för skolkunskap behövliga färdigheter i läsning får då 
inte likställas med generella begåvningsbrister vilket varit regel mer än undantag 
alltsedan den obligatoriska skolans inrättande. Detta synsätt kan man också 
spåra i de undersökningar beträffande färdighets- och kunskapsutvecklingen 
som gjordes i samband med övergången från den differentierade skolan till 
grundskolan. I en studie av Dahllöf (1967) om skoldifferentiering och under
visningsförlopp återfinns sålunda inga reflexioner om att det skulle kunna före
ligga ett samband mellan de bättre resultaten för realskolan jämfört med mot
svarande resultat för elever i ett osegregerat system, som skulle kunna bero på 
att elever med dyslexi (dvs. elever med stora svårigheter att hämta information 
via skriven text) endast i undantagsfall klarade av eller valde att gå vidare till 
högre teoretiska studier. 

I ett uttalande, föranlett av de från skilda håll framställda kraven om jäm
förbarhet eller likhet mellan enhetsskolans och realskolans studieresultat, säger 
Norinder (1955): 

"En del föräldrar och andra har fått för sig, att eleverna i klass 9 a 
kommer att ha samma standard och kompetens som eleverna i klass 9 
g. Hu r orimligt detta är, förstår var och en som bes innar hur väsen t
ligt olika studiebegåvning eleverna i klasserna 9 a och 9 g faktiskt 
har" (Norinder , 1955, citerad i Dahllöf, 1967, s 74). 

Vad som inte framkommer, men som med stor säkerhet kan antas vara fal
let, är att elever med dyslexi ofta p.g.a. sitt specifika handikapp kom till korta i 

(gymnasieklassernas) helt teoretiska kurser och därför "hamnade" i "a" 
(praktiskt orienterade) klasser. 

Vid en informationsdag kring det svenska arbetet mot läs- och skrivsvårighe
ter, som anordnades av Skolverket och Svenska Unescorådet hösten 1993, pre
senterades bl.a. ett projekt kallat RELS (Resurscentrum för vuxna personer med 
Läs- och Skrivsvårigheter) av Harry Enestig, dåvarande skolchef i Bollnäs. Han 
berättade att upptakten till projektet var en inventering av läsförmågan hos 

10 
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elever som gick 2-årig yrkesutbildning vilken visade att 22% av eleverna hade 
allvarliga läs- och skrivproblem. 

Sedan ett antal år tillbaka låter man alla elever i åk 1 vid St Eriks Yrkesinrik
tade Gymnasium i Stockholm genomgå klassdiagnoser i läsning och stavning 
under läsårets första veckor. Resultaten för de 455 diagnostiserade eleverna 
1996 visar att ett stort antal av dem har så bristfälliga läs- och skrivfärdigheter6 

att de är i behov av särskilt stöd för att klara sin utbildning. Många av eleverna 
har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men siffrorna visar också att många elever 
är språkligt handikappade på grund av sin invandrarbakgrund. Mer än en tred
jedel av eleverna i åk 1 hade 1996 invandrarbakgrund (Cedermark, 1996). 

Ovanstående undersökningar visar att många av de elever, som väljer yrkes
inriktade linjer framför mer teoretiska linjer, har allvarliga läs- och skrivsvårig
heter. Valet av linje som i många fall görs därför att de har dessa specifika läs-
och skrivsvårigheter innebär att de utestängs från vissa studieområden. Det 
finns skäl att anta att dessa elevers val av gymnasielinje skulle påverkas om de på 
ett tidigt stadium fick hjälp att komma till rätta med sina läs- och skrivinlär
ningsproblem. 

Dyslexi och socioekonomiska förhållanden 

Det finns olika uppfattningar om sambandet mellan dyslexi och socioeko
nomiska förhållanden. Flera forskare menar att socioekonomiska förhållanden 
är en mindre viktig orsaksfaktor än den genetiska. I en omfattande studie för att 
kartlägga orsaker till läs- och skrivsvårigheter, som genomfördes i Umeå 1977-
1978, var man också intresserad av dyslexielevers sociala bakgrund. Resultatet 
av en jämförande studie med 46 försökselever med dyslektiska problem och 46 
kontrollelever utan läs- och skrivsvårigheter visade att det inte förelåg någon 
signifikant skillnad mellan grupperna, som kunde hänföras till social bakgrund 
eller socioekonomiska omständigheter (Lundberg & Olofsson, 1981). 

Samma slutsats, dvs. att den sociala bakgrunden är av underordnad natur 
för elever med dyslexi, drogs även i en amerikansk undersökning av Levy & 
Lüh (1987). 

Berger, Yule & Rutter (1975) har dock i sina studier av tioåriga läs- och 
skrivsvaga barn från två olika geografiska områden fått resultat som tyder på att 
dyslexi är vanligare i socioekonomiskt svaga familjer. 

6 Resultaten för 1996 visar att 42,6 % har bristande stavningsförmåga, 37% brister beträffande 
ordförståelse och 29,7% har dålig läsförståelse. 
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Dyslexi och psykosociala orsaker och konsekvenser 

- "Osäkerheten och skamkänslan grundlades i skolan. " 

- "Lärarna varför snälla. De läste högt för oss och bjöd oss på godis. 
De trodde inte att vi orkade med att plugga. Men man borde ha 
fatt läsa och skriva mer. " 

- "Man upplevde skolan som en press. Speciel lt svensklektionerna var 
oftaförknippade med ångest. " 

- . "Osäkerheten finns där hela tiden och den smittar av sig. Man blir 
osäker på allt. " 

-. "På sätt och vis har mitt liv knäckts av det här; det har blivit så 
ångestbetonat. Jag har alltid känt mig så dum. " 

-. "Om man tänker efter vilken undervisning man fick, så är det näs
tan konstigt, att man har något alls i huvudet. " 

- "En känsla av mindervärde och ska m, bristande självförtroende och 
rädsla, att folk ska fa veta... "(Ilhamn & Söderström, 1975, s 1). 

Beskrivningar liknande citaten ovan och ord som ångest, rädsla, oro, min-
dervärdighetskomplex, dumhet, avsky för allt vad skola heter återkommer ofta i 
intervjuer med personer med LoS när man ber dem berätta om sin skoltid 
(Cedergårdh, 1979; Grogarn, 1979, Schultz & Wikberg, 1984). En person 
med dyslexi, som fått hjälp att kompensera sina problem och uppnått en aka
demisk utbildning och fått ett yrke som hon trivs med, säger när hon tänker 
tillbaka på sin skoltid och den smärta hon då upplevde: 

"Jag var övertygad om a tt jag inte var riktigt klok, a tt jag var dum 
och ointelligent" (Madison, 1988, s 29). 

Maria Cedergårdh (1979) menar liksom jag själv att bristande självförtro
ende är ett av de mest utmärkande dragen hos personer med läs- och skrivsvå
righeter (se även Grogarn, 1988; Madison, 1988; Zimmerman m.fl., 1965). 
Taube (1988) jämförde i en studie självbilden för högpresterande respektive 
lågpresterande elever på högstadiet och fann att de lågpresterande eleverna haft 
problem med läsning och skrivning och redan från skolstarten mött svårigheter 
av olika slag som gjort att de ofta misslyckats och behövt mycket hjälp av spe
ciallärare. Dessa elever visade tydliga tecken på resignation och, som Seligman 
(1975) uttrycker det, tecken på inlärd hjälplöshet. De lågpresterande eleverna 
värderade också skolans teoretiska ämnen lägre än de högpresterande eleverna. 

Den bristande självkänslan och upplevelsen av att vara dum som många per
soner med LoS erfar har inte uppstått utan anledning. Redan vid tiden för den 
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obligatoriska skolans införande förknippade man oförmågan att tillägna sig er
forderlig läs- och skrivfärdighet på utmätt tid, dvs. den tid som varit/är avsatt 
för läs- och skrivundervisning, med svag intelligens (Ahlström, Emanuelsson & 
Wallin, 1986). 

Många läs- och skrivhandikappade, som haft lätt för att utrycka sig munt
ligt, har vittnat om hur de under sina första skolår lyckades dölja för omgiv
ningen att de inte kunde läsa genom att lära sig texter utantill. När så små
ningom den dagen kommit då de inte längre kunnat dölja sitt handikapp har 
de verkliga problemen börjat. Inte sällan har de då blivit beskyllda för att vara 
lata, ointresserade eller obstinata. Följande citat är hämtat från ett seminarium 
om dyslexi där en gymnasieelev med dyslexi berättade om hur hans handikapp 
påverkat hans skolsituation: 

"I m ellanstadiet i grundskolan kändes det som om min lärare trodde 
att jag bara var ute efter attjävlas med henne när jag trots mit t rika 
ordförråd, nästan inte alls klarade av att skriva eller läsa. " 
(Författarens anteckning från seminarium 6 april 1992; se även 
Spross, 1990, s 16). 

Vid diagnostisering av elever med läs- och skrivinlärningsproblem finner 
man ofta psykiska problem. Max Frisk (1990) fann vid en undersökning vid 
barn - och ungdomspsykiatriska kliniken i Uppsala att 34% av flickorna och 
66% av pojkarna hade dyslektiska problem. Frisk betonar dock att dessa pro
blem inte skall ses som sekundära i förhållande till emotionell eller social 
ohälsa. Elever med dyslexi möts alltför ofta av oförståelse, vilket gör att de ofta 
lever under en stark psykisk press. Det finns således skäl att i vissa fall se psy
kiska problem som en följd av dyslexi (Frisk, 1990). Samma uppfattning kan 
utläsas i en artikel av Gillberg: 

"Dyslektiker har också extremt hö g frekvens av psykiatriska problem i 
b ama- och ungdomsåren. Omvänt gäller att barn med sociala bete
endestörningar mångfaldigt oftare än barn utan sådana störningar 
har dyslexi" (Gillberg & Ehlers, 1989, s 943-944). 

I sin bok "Barn med koncentrationssvårigheter" skriver Björn Kadesjö att 
man i den allmänna diskussionen inte tillräckligt beaktat att koncentrations
störningar kan ha olika bakgrund. De kan vara primära eller sekundära, dvs. 
vara en följd av allvarliga brister i barnets uppväxtmiljö som t.ex att eleven har 
specifika läs- och skrivproblem/dyslexi. Det senare fallet, som innebär att läs-
och skrivuppgifter som för andra barn är enkla, för en dyslexielev kan vara så 
svåra att motivationen att lösa uppgifterna går förlorad. Barnet reagerar med 

13 



Kapitel 2 

bristande uppmärksamhet och koncentration som således blir pålagor till de re
dan stora och specifika primära problemen (Kadesjö, 1992). 

Bristande läs- och skrivförmåga kan också lätt leda till mobbning, isolering, 
resignation men även till aggressivitet och våld. I en undersökning av läs- och 
skrivförmågan bland 90 för brott dömda personer inom ett skyddskonsulent-
distrikt i Sverige fann man att en tredjedel trots normal intelligens hade allvar
liga läs- och skrivproblem. Av intervjuer framgick att gruppen med dyslexi hade 
sämre läsvanor och sämre läsbakgrund. Samtliga 30 personer hade också trivts 
sämre i skolan och haft problem med läsning och skrivning under hela sin skol
tid (Stenberg, 1976). 

En aktuell undersökning av 1056 arbetssökande i åldern 18-25 år visade att 
17% hade sådana läs- och skrivsvårigheter att de utgjorde ett hinder för dem i 
såväl arbete som utbildning (Ingvar, Lindgren & Stenmark, 1995). 

Bristande läs- och skrivförmåga innebär även att enkla, vardagliga händelser 
som att producera skriftliga meddelanden och att ta del av eller fylla i enkla 
blanketter vållar stora problem. Knutsson (1987) har visat i en undersökning 
att datoriseringen av arbetsplatser och arbeten som tidigare inte inneburit något 
större krav på läs- och skrivförmåga har medfört att en del anställda söker sig 
till andra arbeten. När det inte går att finna arbete med mindre krav på läs- och 
skrivfärdigheter förekommer det att man låter sjukskriva sig för fysiska besvär 
som ont i ryggen eller magen, när de egentliga orsakerna kan antas bero på de 
ökade kraven på läs- och skrivförmåga. 

Författaren Torbjörn Lundgren, som själv är dyslektiker och aktivt verksam 
inom Föreningen Mot Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS)7, berättade vid ett 
informationsmöte om dyslexi följande: 

"Det är viktigt att förstå a tt läs- och skrivsvå righeter börjar tid igt. Det 
hela börjar när man märker att kompisarna i klassen klarar något som 
man själv inte klarar. Pro cessen sätter igång myc ket tidigt. Det gjorde det 
för mig och för alla andra med läs- och skri vsvårigheter. M an förstår att 
det är något som är "vajsing". Det är något som gör att jag inte klarar av 
vad kompisarna klarar av. O m man blir bemött med förståelse och åtgär
der sätts in - även i andra ämnen än själva ämnet svenska, det är fråga 
om att klara geografi och historia och andra ämnen som kan bli eftersatta 
- far man möjlighet att utvecklas" (Lundgren, Föreläsning 1996 25 03). 

7 FMLS är en förening som grundades 1978 för att möta det stora behovet av hjälp för personer 
med läs- och skrivsvårigheter. Torbjörn Lundgren är också författare till flera böcker om 
dyslexi. En av dem är en skönlitterär bok som handlar om hur flera medlemmar inom samma 
familj under flera generationer präglas av handikappet dyslexi. 
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Dyslexi - Ordblindhet ett visuellt problem 

Benämningen Ordblindhet, som är en direkt översättning från tyskan, an
vänds första gången av Kussmaul år 1877 och har länge varit det mest använda 
uttrycket i samband med speciella eller grava läs- och skrivproblem. 

En av ordblindhet drabbad person saknar enligt Kussmaul förmåga att 
identifiera avsedda ordsymboler trots att han ser de tryckta eller skrivna bokstä
verna. Personen har trots bevarad syn- och talförmåga och intakt intellekt förlo
rat en förmåga som han tidigare ägt nämligen att läsa och förstå. Kussmaul be
traktar läsoförmåga (alexi) som en speciell sjukdom. Personen är inte blind men 
kan ändå inte längre läsa synliga ord. Genom beteckningen "ordblindhet" avsåg 
han att skilja ordblindhet bl.a. från "orddövhet" (Kussmaul, 1877). 

1896 rapporterade den engelske ögonläkaren Pringle Morgan om barn som 
trots normal synskärpa och normal intellektuell utveckling inte kan lära sig läsa. 
Han benämner problemet medfödd ordblindhet (Congenital Word Blindness) 
och menar att det måste röra sig om en skada i hjärnans läscentrum (gyrus an-
gularis). En annan läkare anser efter studier av två egna fall av medfödd ord
blindhet att: 

"There are many varieti es of word-blindness, but all the varieties have 
this point in common, that the inabil ity to interpret written and print
ed language is no t dependent upon any ocular defect, but upon disorder 
of the visual centres in the brain " (Hinshelwood, 1917, s 15). 

Enligt Hinshelwood beror således ordblindhet inte på egentliga ögonproblem 
utan på en skada i det visuella centrat i hjärnan (jfr. Malmquist, 1971, s 8-10). 

Dyslexi - en variant av alexi och paralexi 

Dyslexi som benämning på specifika läs- och skrivproblem används första 
gången redan år 1887 av Rudolph Berlin. Berlin menade att problemet inte är 
ett direkt synproblem utan mer liknar de hjärnskador som man finner hos per
soner med alexi och paralexi. I inledningen till boken Eine Besondere Art Der 
Wortblindheit (Dyslexi) skriver han: 

"Dasjenige Symptom, welc hes dem in Rede stehenden Krankheitsbilde die 
Signatur aufdrückt, habe ich vorgeschlagen "Dyslexie " zu nennen. Dieser 
Ausdruck schliesst sich den gebräuchlichen Bezeichnungen Alexie und 
Paralexie an; er soll sagen, dass das characteristische Symptom in einer 
Erschwerung des Le sens besteht und zugleich darauf hinweisen, dass die 
Ursache dieser Störung, eben so wie bei der Alexie und Paralexie in einer 
materiellen Erkrankung des Gehirns zu suchen ist " (Berlin, 1887, s 1). 
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Berlin säger emellertid att han gärna skulle se att man fann en benämning som 
var mer filologisk och inte så nära befryndad med den medicinska orsaken. 

Dyslexi - Strephosymbolia ett visuellt- och handmotoriskt problem 

Samuel Orton, läkare under 1900-talets första decennier, arbetade med barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Orton menade att uttrycket ordblind var felaktigt 
eftersom de personer som avsågs uppenbarligen inte var blinda för ord utan i 
stället såg orden på fel sätt. Orton valde därför att använda termen strephosym
bolia, som kan uttydas som förvrängda eller vridna symboler. Karakteristiska 
feltyper, som Orton nämner, är tendensen att göra reversaler, utelämningar och 
tillägg av bokstäver och ord (Orton, 1928). I sitt arbete lade han märke till att 
många barn inte bara skrev bokstäverna i omvänd ordning utan bokstäverna 
återgavs även bak och fram, dvs. som en ren spegelvänd bild av ordet. Han 
observerade även att barn som spegelvände bokstäverna också visade en tendens 
att ha instabila handpreferenser. Detta förklarade Orton bero på ofullständig 
cerebral dominans på så sätt an den information som var företrädd i den domi
nanta hemisfären var korrekt orienterad, samtidigt som informationen i den 
icke dominanta hemisfären antog en spegelvänd form. Ortons term för denna 
typ av läs- och skrivsvårigheter används inte längre och hans teori om hur 
spegelvända föreställningar finns representerade i vardera hemisfären har bevi
sats vara felaktiga (Springer & Deutch 1982, s 156). Den senaste tidens forsk
ning har emellertid visat att det finns ett samband mellan dyslexi och atypisk 
hjärnasymmetri (jmf. t.ex. Larsen, Hoien, Lundberg & Ödegaard, 1990).8 

Som ett svar på uppfattningen att dyslexi primärt var ett visuellt problem, 
men som också var förenat med vissa motoriska och då speciellt handmotoriska 
problem, utvecklades test och träningsprogram för att kompensera elevens ten
dens till spegelskrift och omkastning av bokstäver (Frostig, 1974 och Frostig & 
Home, 1964). 

^ Spegelvändning av bokstäver bland personer med dyslexi är om än inte vanligt så 
förekommande. Torbjörn Lundgren fick en brev skrivet av en person med dyslexi. Själv kunde 
han inte läsa brevet utan hjälp av en spegel. Men när han visade det för sina två barn en pojke 
och en flicka som båda har dyslexi, visade det sig att hans dotter kund e läsa brevet som det var 
skrivet. För henne var det ingen skillnad att läsa normalt skriven text och spegelvänd text. Med 
detta exempel vill jag belysa den komplexitet och variation som dyslexi innebär (flera 
personliga samtal under 1991-1996). 
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Dyslexi - ett fonologiskt problem med biologisk förankring 

Sedan 1970-talet har forskningen om dyslexi intensifierats och bedrivs nu 
inom många olika discipliner som medicin, psykologi, pedagogik och teknik 
för att kartlägga detta svåra handikapp och söka efter nya vägar att komma till 
rätta med problemet. 

En omfattande mängd forskning såväl internationellt som nationellt har vi
sat att fonologisk medvetenhet utgör en central färdighet vid läsning och 
skrivning. Oavsett vetenskaplig disciplin råder således i dag en stor enighet om 
att dyslexi främst är ett specifikt språkligt problem (Adams, 1990; Bryant & 
Bradley, 1985; C.P.C, 1987; Critchley, 1970; Gough, Ehri & Treiman, 1992; 
Liberman, A., 1989; Liberman, I., 1989; Liberman m.fl., 1977; Lundberg, 
1989 a; Mark m.fl., 1977; Mattingly, 1972; Miles & Ellis, 1981; Olofsson, 
1985; Perfetti m.fl., 1988; Read, 1978; Skjelfjord, 1977; Snowling, 1992; Tor-
néus, 1983; Tunmer, Herriman & Nesdale, 1988; Vellutino & Scanlon, 1987; 
Wagner & Torgesen, 1987). Bland dyslexiforskare råder också en stor enighet 
om att det föreligger kvalitativa grundläggande skillnader mellan de problem 
som återfinns hos personer med dyslexi o ch s.k. normalläsare beträffande den 
fonologiska processen (Gillberg & Ehlers, 1989; Hoien & Lundberg, 1991; 
Larsen m.fl., 1990; Lennerstrand m.fl., 1990; Lundberg & Hoien, 1990; Sta-
novich, 1986; Vellutino, 1987). Resultaten har man kunnat fastställa genom 
olika kvalitativa fallstudier där man använt såväl psykologiska test som modern 
teknologi för att jämföra hjärnstrukturer mellan personer med fungerande re
spektive bristande läs- och skrivfärdighet. 

Andra forskare som med hjälp av avancerad teknik visat på biologiskt påvis
bara skillnader mellan dyslektiker och "icke-dyslektiker" är t.ex. Dufify & 
Geschwind (1985), Galaburda, Rosen & Sherman (1989), Larsen m.fl. (1990), 
Hynd & Semrud-Clikeman (1989), Steinmetz &: Galaburda (1991) och 
Paulesu m.fl. (1996). 

Nämnda studier visar med andra ord att det föreligger biologiska avvikelser 
för personer med dyslexi. Adams (1990) och Ehri (1989) m.fl. delar uppfatt
ningen om att det finns kvalitativa skillnader mellan elever med respektive utan 
dyslexi beträffande fonologiska problem. Men de anser också att fonologiska 
brister hos elever med dyslexi i stor utsträckning reflekterar hur dessa elever lärt 
sig att läsa och skriva (Ehri, 1989) och att de därför främst speglar en brist på 
adekvat instruktion. De menar således att graden av svårigheter mer ska uppfat
tas i relation till elevens fenotyp än till elevens genotyp. 

Såväl forskning som erfarenhet visar att dyslexi förekommer mer i vissa 
familjer än i andra. Redan 1950 menade den svenske läkaren Bertil Hallgren i 
en grundligt genomförd undersökning av 112 familjer där barnen hade dyslek-
tiska problem sig kunna visa att dyslexi är ärftligt. Han fann att i mer än 80% 
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av fallen hade minst en förälder läs- och skrivsvårigheter. Även Lundberg & 
Nilsson (1986) har genom studier av kyrkböcker där man redan på 1700-talet 
fört anteckningar om församlingsbornas läs- och skrivförmåga gjort liknande 
iakttagelser. 

I en amerikansk studie av 117 tvillingpar fann Olson m.fl. (1989) att 40% 
av läs- och skrivproblemen kunde anses bero på ärftliga faktorer och 60% på 
faktorer orsakade av miljön. 

Flera forskargrupper arbetar på att söka efter gener som är knutna till dys-
lexi. I dessa undersökningar studerar man tvillingar och syskon i familjer där 
man har funnit tecken på dyslexi. Ett forskarteam fann i en omfattande studie 
av familjer med konstaterad dyslexi i tre generationer tecken som antydde att 
det föreligger ett samband mellan dyslexi och kromosom nr 15 (Lubs m.fl., 
1991; se även DeFries, Fulker & LaBuda, 1987 och Euler m.fl. 1989). Vid ett 
personligt samtal med Herbart Lubs9 (maj 1991) framhåller han att det inte är 
uteslutet att man ska komma att finna även andra kromosomer än kromosom 
15 som är knutna till dyslexi. I en artikel av Cardon m.fl. (1994) presenteras 
också resultat som tyder på att det föreligger ett samband mellan kromosom nr 
6 och dyslexi. Herbert Lubs antagande om att det är fråga om flera kromoso
mer som kan knytas till detta problem stärks därmed samtidigt som resultaten 
även understryker att dyslexi är ett komplext problem. 

Typiska svårigheter vid dyslexi 
Av vad som tidigare sagts framgår att bristande fonologisk medvetenhet ut

gör ett centralt problem vid läs- och skrivsvårigheter. Bristande fonologisk med
vetenhet visar s ig bl.a. som oförmåga att korrekt dela upp ord i enskilda ljud
segment (Liberman m.fl. 1974; Lundberg & Hoien, 1989; Vellutino & 
Scanlon, 1987). Utelämnande och omkastning av bokstäver är därför vanliga 
skrivfel. Ordet Isoml kan t.ex. skrivas som /sm/ eller Imosl. Konsonanter uteläm
nas särskilt ofta när de förekommer i kluster som t.ex. spr, skr, ns, fi m.fl. Små 
ljudskillnader som mellan tonande och tonlösa konsonanter d/t, g/k, b/p, v/foò\ 
mellan ljudlika vokaler som Hy, u/ö och e/ä vållar p roblem som visar sig i val av 
fel bokstav (Bradly & Bryant, 1978; Dahl, 1983; Dahlquist, 1968; Gjessing, 
1978; Liberman m.fl., 1974; Skjelfjord, 1977; Tallal, 1977). Det är också van
ligt att småord och ändelser "tappas bort". Man skriver t.ex. rita i stället för 
ritade (Dahlquist, 1968; Gjessing, 1978). 

9 Herben Lubs är professor i genetik vid universitetet i Miami, Department of Pediatrics, 
Division of Genetics, Center for C hild Development och arbetar me d att försöka finna den 
eller de specifika gener som kan ses som grundläggande orsaksproblem till dyslexi. 
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Flera undersökningar visar på att det föreligger ett samband mellan dålig av
kodningsförmåga och bristande arbetsminne (Arnquist, 1991; Baddeley, 1986; 
Brady, Mann & Schmidt, 1987; Gathercole & Baddeley, 1995; Kintsch & Vi-
pond, 1979; Mann, Liberman & Shankweiler, 1980; Rapala &c Brady, 1990). 
Vid läsning visar sig detta problem i att läsaren, särskilt vid långa ord och ord 
med konsonantkluster behöver göra många omläsningar av såväl enskilda ljud 
som stavelser innan ordet är avkodat (Madison, 1992; se även Snowling, 1981). 

Fonologiska problem innebär även ofta problem med att minnas ljudstruk
turer, vilket visar sig i svårigheter att rimma och att: minnas s.k. nonsensord 
(Bradley & Bryant, 1985; Bryant, m.fl., 1989; Critchley, 1970; Rack, Snowling 
& Olson, 1992). 

Riktningsosäkerhet och svårigheter att skilja mellan höger och vänster är 
andra vanliga problem. Detta visar sig bl.a. i spegelvändning av bokstäver och 
siffror (Dahlquist, 1968; Gjessing, 1978; Levy & Lüh, 1987; Madison, 1992; 
Vellutino, 1987). 

Många personer med allvarliga läs- och skrivsvårigheter vittnar om att de 
har svårigheter med den visuella perceptionen av en text. Problemen beskrivs 
som an texten flimrar eller bokstäverna hoppar och svårigheter att "följa med" i 
texten som läses. U ndersökningar i sådana fall visar att dessa personer ofta har 
avvikande ögonrörelser. Fixationerna sker inte i en logisk riktning från vänster 
till höger och antalet regressioner i den lästa texten är betydligt flera än för 
normalläsarens. Dessa avvikelser uppstår dock endast i samband med läsning, 
vilket enligt Gunnar Lennerstrand indikerar att problemet inte primärt är visu
ellt betingat utan orsakas av bristande läsförmåga (Lennerstrand m.fl., 1990; 
Lennerstrand 1991). 

Hulme m.fl. 1984 har visat att det föreligger ett samband mellan talhastig
het och korttidsminne. Ett inte ovanligt dyslektiskt problem är svårigheter med 
att processa snabba språkliga informationsflöden av såväl auditiv som visuell 
karaktär. Problemet kan emellertid kompenseras med en långsammare infor
mationstakt (Livingston m.fl., 1991; Euler, 1992). 

Av vad som sagts framgår att dyslexi är ett komplext problem och att svårig
heterna inte yttrar sig på samma sätt hos alla barn och vuxna. 

För ett barn som växer upp i en miljö med svagt: intresse för läsning och 
som inte konfronteras med direkt läsundervisning kan man dock inte betrakta 
bristande läs- och skrivfärdigheter som specifika läs- och skrivsvårigheter utan 
som en konsekvens av bristande träning. Trots att läs- och skrivproblem av 
dyslektisk karaktär är svåra att komma till rätta med är de påverkbara. En elev 
med dyslexi, som möter förståelse och får adekvat hjälp, har därför stora möj
ligheter att överbrygga sina problem och utveckla en acceptabel läs- och skriv-
färdighet (Cedergårdh, 1979; Lundgren, 1991a; Madison, 1988, 1992). 
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Undergrupper av dyslexi 
Inte minst för att finna vägar att hjälpa såväl barn som vuxna med dyslexi 

har försök gjorts att sammanställa olika problemprofiler till subgrupper med 
karakteristiska drag. 

Den i Sverige och måhända även internationellt mest kände forskaren inom 
det området var Hans-Jörgen Gjessing. Efter studier av felmönster hos elever 
med läs- och skrivsvårigheter kom han fram till följande fem subgrupper: Au
ditiv dyslexi, visuell dyslexi, audiovisuell dyslexi, emotionell dyslexi och peda
gogisk dyslexi (Gjessing, 1978). Redan 1926 beskriver emellertid läkaren Alf
hild Tamm, en indelning i tre undergrupper som hon benämner, akustisk, vi
suell och motorisk dyslexi, som i stort stämmer överens med Hans-Jörgen 
Gjessings undergrupper. 

Typiska drag vid auditiv dyslexi är bl. a. försenad talutveckling, artikula-
tionsproblem, svag auditiv diskrimineringsförmåga dvs. problem med att skilja 
mellan ljudlika ljud som t.ex. g-k, d-t, b-p, n-m, u-y, y-i och ljudlika ord som 
t.ex. bar-par. Svagt ordminne, stavfel härrörande från uttalsfel, magert ordför
råd samt problem med sammanbindning av bokstäver (ljudsyntes) hör också till 
bilden. 

Personer med visuell dyslexi har svårigheter att skilja mellan bokstäver med 
visuella gemensamma drag som t.ex. r-n, n-m samt har en tendens an stava ord 
som de låter t.ex. juga-ljuga, åm-om, häm-hem. De läser ofta med låg hastighet 
och läser ofta fel på småord (t.ex. som-mos, med-dem, skrap-skarp). 

Den audiovisuella dyslexin utgör en blandning av nämnda former. Vid emo
tionell dyslexi är problemet enligt Gjessing primärt av psykisk och känslomässig 
art medan pedagogisk dyslexi främst anses bottna i en ogynnsam inlärningssitua
tion. 

En amerikansk forskare, som också menar att man kan dela in dyslexi i un
dergrupper med samordnade problem, är Boder (1973). Boder benämner sub-
grupperna dysfonisk dyslexi (67%) och dyseidetisk dyslexi (10%) samt räknar 
även med en biandgrupp av dessa två (23%). Boders indelning överensstämmer 
med Gjessings tre först nämnda grupper. 

Lundberg (1985) redovisar ett försök att ur ett rikt datamaterial urskilja 
olika subgruppsprofiler. Resultaten visar att det trots homogen hembakgrund 
och skolmiljö föreligger en ansenlig skillnad beträffande läs- och skrivfärdighet 
bland elever redan i årskurs 1 samt att språkutveckling är den variabel som 
framstår som mest kritisk. Resultaten visar även att eleverna med dyslexi skilde 
sig från en matchad kontrollgrupp med normal läs- och skrivfärdighet på ett så 
brett spektrum av variabler, att en indelning i olika subgrupper inte statistiskt 
kunde säkerställas. Han menar dock att man därför inte kan överge hypoteser 
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om subgruppering. Andra forskare som menar att man bör vara mycket försik
tig med indelning i homogena undergrupper är t.ex. Elbro (1990) och Vogler 
m.fl. (1989). 

Forskning för att finna subgrupper av dyslexi p ågår alltjämt då man menar 
att en sådan indelning kan vara till hjälp för att kunna avhjälpa problem av 
dyslektisk karaktär. 

Stanovich, Siegel och Gottardo (1997) menar att de sett resultat som stärker 
antagandet om att man kan urskilja två subgrupper. En, som benämns 
"phonological dyslexia", som utmärks av försenad fonologisk utveckling och 
räknas som en allvarligare form. Den andra subgruppen benämns "surface dys
lexia" och påminner om visuell dyslexi, dvs. den är mer relaterad till ordens 
ortografiska form (Stein & Fowler, 1985). 

I Sverige anses dock Gjessings subgruppsindelning utgöra en grundmodell 
för en mer processanalytisk behandling av problemen (Madison, 1992). 

Läsförståelse och dyslexi 
Den som har dyslektiska problem har normalt inga språkförståelseproblem 

när det rör sig om förståelse i en talad kommunikation eller av uppläst text. 
Utmärkande drag för en person med dyslexi är att det föreligger en diskrepans 
mellan läsförståelse och språkförståelse, som innebär att förståelse vid läsning är 
betydligt lägre än om personen får lyssna till motsvarande text (Hoover & 
Gough, 1990). Shankweiler (1989), Sawyer och Fox (1991) menar att detta 
kan förklaras med bristfällig avkodningsförmåga orsakad av bristande fonolo
gisk bearbetningsförmåga. Av det kan uttydas att avkodningen är så tids- och 
energikrävande att den inte räcker till för förståelsen och uttolkningen av texten 
(LaBerge & Samuels, 1974; Perfetti, 1985; Stanovich, 1980, 1986). Förståelse
processen ligger således på en annan och högre mental nivå och interagerar med 
läsarens erfarenhet och referensramar (ibid). Den kan därför jämföras med de 
tolkningsprocesser som sker vid talad kommunikation. 

Att avkodning och förståelse utgör två av varandra oberoende delar visar sig 
i att det är fullt möjligt för en person med automatiserad avkodningsförmåga 
att t.ex. läsa en saga för ett barn am tidigt som han /hon tänker på något helt an
nat än det han/hon läser. Vid läsning av svårtillgänglig text kan man också 
komma på sig med att "läsa" utan att ha en aning om vad man har läst 
(Lundberg, 1984, s 72). Såväl erfarenhet som forskning visar dock att läsförstå
elsen kan vara lika bra hos personer med dyslexi som hos "normala" läsare. 
Skillnaden ligger i att det tar mer tid och energi för dyslektikern att ta sig ige
nom texten (Lesgold, Curtis & Roth, 1977; Leu, Degroff & Simons, 1986). 
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För många elever innebär emellertid avkodningen en så mödosam process 
att läsningens essens, innehåll eller budskap går förlorat (Stanovich, 1980). När 
eleven upplever att han/hon trots flitigt tränande inte lär sig att läsa och skriva i 
samma takt som sina klasskamrater avtar ofta lusten att lära sig an läsa och det 
blir allt svårare att motivera eleven till fortsatt lästräning (Hoien & Lundberg, 
1989). 

Dyslexi och talspråksproblem 
Många studier visar att det föreligger samband mellan talspråksproblem och 

läs- och stavningsproblem. Den första svenska studien på det här området som 
jag känner till är en studie av Alfhild Tamm från 1926. Om den akustiska for
men av dyslexi säger hon bl.a.: 

"Vid den akustiska formen är den nästan regelbundna förekomsten av 
talrubbningar att lägga märke til l, under det att dylik mera sällan 
förekommer hos den enbart visuella. Barnen göra vid talet och v id 
läsning och skrivning fel av samma natur. Dock är at t märka, at t fe
len v id talet ofia endast äro antydda under det de vid läsningen och 
framför allt i skriften framträda tydligt. V id förfrågan hos föräldrarna 
far man emellertid i sådana fall ofta veta, a tt det dröjt länge, innan 
barnet talat rent och innan de lärt a tt förstå omgivningens tal. A tt fe
len i skriften ofta längst hålla sig fast, torde bero på att de i minnet 
bevarade klangbilderna äro svaga eller att associationerna mellan dem 
och ordbilderna ej är tillräckligt god" (Tamm 1926, sid 114). 

Senare forskning har också visat att det föreligger ett samband mellan förse
nad språkutveckling och läs- och skrivsvårigheter (Dodd, Russel & Oerlemans, 
1993; Reed, 1989; Snowling, Stackhouse & Rack, 1986; Tallal, m.fl., 1997). 
Detta samband är dock inte generellt utan förefaller vara relaterat till grad och 
art av svårigheterna. 

Magnusson & Nauclér (1990) har studerat barns språkliga medvetenhet i 
förskoleåldern och deras läs- och stavningsförmåga i slutet av första klass. Stu
dien visar att de språkstörda barnen och de normalspråkiga barnen som klarat 
den första läs- och stavningsinlärningen bra hade en god fonemsegmenterings-
förmåga redan före skolstarten. De fann även att det var signifikant fler barn 
med läsproblem bland barn som i förskolan uppvisat grammatiska problem än 
bland de som då hade artikulatoriska och fonologiska problem. 

Scarborough (1990) har i en studie med sammanlagt 52 barn visat att de 
barn som senare utvecklade läs- och skrivsvårigheter redan vid 2.5 års ålder var 
sämre utvecklade beträffande meningslängd och syntaktisk komplexitet än barn 
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som utvecklades till "normala" läsare. De hade också ett sämre utvecklat ljud
mässigt talspråk (expressiva problem) men skilde sig inte åt beträffande lexikala 
eller taldiskriminerande färdigheter (impressiva färdigheter). Vid tre års ålder 
hade de ett sämre utvecklat ordförråd och vid fem års ålder uttalade fonologiska 
problem med bl.a. dåligt utvecklad bokstav-ljud kännedom. Scarborough fann 
inget samband mellan språkliga brister vid 2.5 års ålder hos barnen med dyslexi 
och mammans läsförmåga. Inte heller fanns språkliga brister vid 2.5 års ålder 
hos barn som utvecklade normal läs- och skrivförmåga men som kom från dys-
lektiska familjer. 

Flera undersökningar har visat att förebyggande träning av fonologisk med
vetenhet i form av språklekar för barn i förskoleåldern har en gynnsam effekt på 
läs- och skrivförmågan (Lundberg, Frost & Petersen, 1988). Tidiga upptäckter 
av språkproblem ger en möjlighet att sätta in adekvat träning för att förebygga 
senare läs- och skrivproblem (Alstermark & Westberg, 1994; Häggström & 
Lundberg, 1994; Tornéus, Hedström &C Lundberg 1986; Westberg & Alster
mark, 1996). 

Som tidigare nämnts är väl känt att barn som redan i åk 1 upplever att deras 
läs- och skrivutveckling sker långsammare än deras kamraters ofta också utveck
lar problem av psykisk och/eller social karaktär.Tidiga problem innebär också 
för många av dessa elever att lusten att lära sig läsa och skriva försvinner. Det är 
därför av vikt att föräldrar och/eller lärare så snart de märker att elevens 
läsutveckling inte går i önskvärd takt vidtar åtgärder för att ringa in elevens 
specifika problem och inte som ofta är fallet väntar för att se hur utvecklingen 
går. Inte minst för elever med talspråksproblem är det viktigt att man också 
observerar läs- och skrivutvecklingen. Westerlund (1994) fann i sin studie 
"Barn med tal- och språkavvikelser ' att risken för att inte kunna följa den nor
mala skolgången var 14 gånger större för barn med grava språkstörningar vid 
fyra års ålder. 

Dyslexins utbredning 
Det är svårt att exakt ange hur många som berörs av dyslexi. Man räknar 

dock med att 5 - 8% av alla barn i västvärlden, med viss överrepresentation för 
pojkar, har specifika läs- och skrivproblem/dyslexi. Om man räknar in mindre 
allvarliga former är siffran självklart högre (Euler m.fl., 1990; Hoien & 
Lundberg, 1991). 

Grundin (1977) genomförde i mitten av 1970-talet en undersökning av hur 
många svenskspråkiga vuxna som hade funktionell läs- och skrivfärdighet. Med 
funktionell färdighet avsåg Grundin den läs- och skrivfärdighet som en männi
ska behöver för att fungera i sin situation i sitt samhälle. Grundin menade att 
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en genomsnittselev i åk 6 hade uppnått en färdighet som motsvarade detta kri
terium. Resultatet visade att 9 - 37% ej nått "funktionell färdighet". Den stora 
skillnaden i procent förklaras av att undersökningspersonerna var av skiftande 
ålder och hade olika utbildning. De yngre och de högst utbildade klarade sig 
bäst. 

Resultat från den svenska delen av IEAs internationella läsundersöknings-
studie, som genomfördes våren 1991 och omfattade närmare 8000 elever samt 
deras lärare, visar att 3,9% av flickorna i åk 8 presterade under medelvärdet för 
flickor i åk 3 (M 11,32) och 4,5% av pojkarna i åk 8 presterade under medel
värdet för pojkar i åk 3 (M 10,87). Resultatet indikerar att man kan räkna med 
att mer än 4% kommer att lämna grundskolan utan funktionell läsfärdighet 
enligt Grundins årskurssexkriterium samt att LoS är vanligare bland pojkar än 
bland flickor (Taube, 1995). 

Det växande kravet på läs- och skrivförmåga, som den ökande informations
mängden och datoriseringen av vårt samhälle innebär kan medföra att kraven 
på funktionell läsfärdighet måste sättas högre, vilket medför att antalet personer 
som inte äger tillräcklig läs- och skrivförmåga ökar (Knutsson, 1987). 
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Läs- och skrivprocessen i relation till 
fonologisk medvetenhet 

Skillnad mellan talat och skrivet språk 
En bärande teori i denna avhandling är att kommunikativ läs- och skrivfär-

dighet förutsätter kunskap om olika språkliga regler10 dvs. språklig medveten
het där fonologisk medvetenhet utgör en grundläggande färdighet. 

I bibeln sägs at t "i begynnelsen var ordef (Joh. 1:1.), vilket antyder att det 
talade språket är avsevärt äldre än skriftspråket. Man vet ej exakt när utveck
lingen nått så långt att den för människan specifika förmågan att tala utveckla
des. Enligt gjorda beräkningar skedde det för ca 30 000 år sedan (Hagström, 
1986, s 20). 

De mänskliga skriftsystemen utvecklades för att bevara talspråksinformation 
över tid och rum. De allra äldsta spåren av skrift, som vi känner, är endast fem 
till sex tusen år gamla och består av olika former av bildskrift. Man räknar med 
att ett alfabetiskt system kom i bruk för omkring 3500 år sedan (Moberg, 
1986). 

I dag finns i princip två typer av skriftsystem. Det ideografiska, som bygger 
på innehållsrepresenterade tecken, som t.ex. kinesiska tecken och egyptiska hie-
roglyfer. Det andra systemet bygger på fonetiska eller ljudrepresenterade tecken. 
Av de ljudbevarade skriftspråken varierar den grundläggande uppsättningen av 
fonem från ca 16 i malayo-polynesiska språk till ca 80 i kaukasiska språk 
(Allwood, 1986 s 16). Vårt svenska alfabet omfattar 28 bokstavstecken. Med 
dessa tecken skall vi översätta bokstavsljuden (fonemen11), som är ca 40 st dvs. 
konsonanterna samt de "långa" och "korta" vokalerna (Elert, 1970, s 23-38). 

I talad kommunikation är uppmärksamheten normalt riktad på innebörden 
i det som sägs och analysen av betydelseskiljande enheter i talat språk sker oftast 

Språkliga regler är bl.a. fonologiska som gäller för hur ord uttalas. Morfologiska regler avser 
hur orden böjs ex stol-en men bord-et. Syntaktiska regler gäller för hur orden sammanställs till 
fraser, satser och meningar medan semantiska regler gäller för ords betydelser (Melin-Lange, 
1989). 

1 * Med fonem avses de minsta betydelseskiljande språkliga enheterna eller segmenten. De är ej 
betydelsebärande enheter som morfem. Ett f onem utgör en kategori av språkljud m ed vissa 
gemensamma särdrag. När fonemen skall förverkligas i talet: kommer de att utformas som 
olika språkljud (foner) beroende bl.a. på näraliggande fonem. Så t.ex. är p-ljudet i spik 
annorlunda än p-ljudet i pali fastän de tillhör samma fonem" (Pettersson & Badersten, 1979). 
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på ett automatiserat och omedvetet plan. Skriftspråket däremot kräver medve
tenhet om vårt alfabetiska kodsystem och diakritiska tecken som t.ex. komma
tecken och punkt (se t.ex. Gårding, 1979, s 33, 34, 46-49 samt Linell, 1978, s 
222-252). Det ställe^också andra och större krav på individens såväl kognitiva 
som språkliga förmåga (Lundberg & Hoien, 1991, s 74-75; se även Chafe & 
Danielewicz, 1987 och Frith, 1980). 

I vanligt mänskligt tal binder vi ihop orden när vi talar, så t.ex. uttalas <ifall 
du vill > ofta som <ifallduvill>. Ordgränserna i det talade språket är m.a.o. 
otydliga (Gårding, 1979, s 33, 34). För de som vistats i främmande språkkultu
rer blir detta ofta besvärande tydligt. Det främmande språket uppfattas bara 
som ett enda långt ord. Det är bara andningspauserna som bryter ljudflödet. 
Efter en tids vistelse i den främmande miljön lär vi oss e mellertid att urskilja 
isolerade delar och ord i informationsströmmen (Linell, 1978). 

I talat språk uttalas normalt inte heller alla ljud. Vi säger t. ex. ofta: /ja, 
huve, nånnl när vi menar /jag, huvud, någon/. Den akustiska strukturen behöver 
således inte vara helt korrekt för att betydelsen ska stämma överens med vad vi 
menar (Gårding, 1979, s 40, 41; Linell, 1978, s 140).12 

En förutsättning för stavning av språk med alfabetisk skrift (till skillnad från 
stavelseskrift eller ordskrift som t. ex. kinesiska13) är att man ur det ljudpaket 
som ett yttrande utgör kan urskilja såväl o rden som de enskilda ljuden. Stav
ningen förutsätter att man gör en uppdelning (segmentering) av yttrandet i så
väl ord som enskilda ljud samt att man översätter de ljud som urskiljs med de 
tecken som språket och stavningsnormen föreskriver (Nauclér, 1979, s 56-71). 
Detta är emellertid av flera skäl ingen oproblematisk process. Dels därför att 
samartikulationen (Gårding, 1979, s 12-54), som det talade språket kräver, gör 
att dessa delar (språkljud/fonem) inte finns på det sätt som vana läsare ofta tror, 
dels därför att man som ovan sagts inte kan skriva som man talar (Teleman, 
1983). Dessutom följer våra stavningsnormer inte något enhetligt mönster 
(Nauclér, 1979, s 54-71). 

Under mina år so m lärare i e n skola i Dalarna började en av mina årskurstvå- elever en gång 
sin fria skrivning m ed ordet esnögauta. Eftersom jag inte förstod vad h an avsett att skriva bad 
jag h onom att läsa up p texten för mig. Med den satsmelodi som jag var van vid och de 
naturliga, om än korta ordpauser som då framträdde, förstod jag genast vad han menade. Han 
hade börjat sin berättelse med att tala om hur det såg ut utanför fönstret. "Det snöar ute." I 
denna och andra liknande situationer gäller det att vara lyhörd för vad eleven avser att 
förmedla och att ha en viss kunskap om elevens talade språk, för att på ett varsamt sätt kunna 
tala om att man inte alltid kan skriva som man talar. 
Rozin, Poritsky och Sotsky (1971) har i en studie visat att amerikanska barn m ed läs- och 
skrivsvårigheter lätt ku nde lära sig att läsa engelska när språket representerad es med kinesiska 
tecken. 
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Samartikulationen gör att de enskilda fonemen flyter in i varandra, vilket 
innebär att de antar olika skepnad beroende på den kontext i vilken de uppträ
der (Elert, 1970; Fromkin & Rodman, 1978; Liberman m.fl., 1967; Lindblom, 
1983; Lundström-Holmberg & af Trampe, 1987; Savin & Bever, 1970). Det 
som läs- och skrivkunniga ofta uppfattar som klart åtskilda ljud (eftersom de 
tror att de hör det som skrivs) är i själva verket en akustisk enhet. Denna kan 
liknas vid en färgblandning, som man far när man låter olika färger smälta 
samman. Eftersom uttalet av ett fonem varierar beroende på vad som kommer 
före respektive efter låter de ljud som läs- och skrivkunniga ofta uppfattar som 
identiska (eftersom de skrivs med samma bokstav) inte alls lika. Så t.ex. låter p-
ljudet i klippa inte lika som p-ljudet i spik och b-ljudet i snabb låter inte lika 
som b-ljudet i snabbt. P-ljudet i spik skulle om vi skrev det som ordet uttalas 
återges med ett b och b-ljudet i snabbt med p. Exempel på sådana felstavningar 
finner man ofta hos barn som befinner sig i en fas av ljudenlig stavning 
(Lindblom, 1983; Nauclér, 1979, s 57-59)14 men även hos såväl barn som 
vuxna som inte ser sambandet mellan snabb och snabbt. Om vi utgår ifrån att 
vi i svenska språket har ca 40 fonem och att varje fonem rättar sig efter vad som 
kommer före respektive efter får vi mer än tusen uttalsvarianter av varje fonem 
(Wickelgren, 1969). Dessa siffror säger något om kravet på färdighet beträf
fande de ljuddiskrimineringar och generaliseringar som behövs för en god stav
ningsförmåga. 

Eftersom de enskilda språkljud, som ett ord är uppbyggt av, således inte 
finns i det existerande talade ordet innebär en segmentering av språkljuden inte 
att man hör dem utan att man gör dem. Det är därför inte alls självklart att de 
som inte kan skriva (stava) vare sig kan hitta ljuden i ett ord eller översätta dem 
med rätt bokstav även om de kan använda ordet och förstår vad det betyder. 
Oförmåga att analysera ord och stavelser i segment är, enligt en undersökning 
av Savin och Bever (1970), den viktigaste och vanligaste orsaken till att barn 
inte lär sig läsa under det första skolåret. Härav följer att om en elev exempelvis 
skriver <båtn> kan man anta att han trots att han har identifierat ordet och teo
retiskt därför har tillgång till alla ljud i ordet inte klarar av att genomföra en 
fullständig segmentering av ordet på grund av bristande fonologisk medveten
het. Utelämnandet av Id skulle då kunna förklaras av att vokalen /e/ 
"uppslukas" av den efterföljande konsonanten Ini dvs. eleven kan stava till båt 
men hör att ordet inte slutar på /t/ utan med Ini som för eleven således repre
senterar ändeisen /en/. Felstavningen kan även tolkas så att eleven utelämnar /e/ 
därför att bokstaven uppslukas av Iti då en ljudlig bokstavering av båten är /be/ 
/å/ /te/ Ini (jfr. Tornéus, 1992 a, b). 

^ För en beskrivning av fonem och allofoner, se Gårding, ( 1979, s 20-23). 
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För att rätt kunna stava till ljudenligt stavade ord som t.ex. boklåda fordras 
således att skrivaren kan segmentera, dvs. urskilja ljudgränser och identifiera de 
enskilda ljuden som ordet är uppbyggt av. Han måste vidare vara förtrogen 
med till vilka bokstäver ljuden i det aktuella ordet skall översättas samt veta hur 
de grafiska tecknen (bokstäverna) ser ut (Tornéus, 1983, 1992 a, b). 

Korrekt stavning av icke ljudenligt stavade ord kräver även morfologiska15 

hänsynstaganden, dvs. att skrivaren är medveten om morfemgränser. Vi skriver 
t.ex. högt; med g för att visa att ordet är besläktat med hög och inte med k som vi 
skulle ha gjort om vi endast gjort en ljudenlig översättning. Elbro (1990 b) har 
visat att studerande med dyslektiska problem inte besitter samma morfologiska 
medvetenhet som normala läsare i samma ålder och med samma intelligensnivå. 
Stavning kräver m.a.o. både fonologisk och morfologisk medvetenhet. 

Läsning innebär en mer komplicerad process än skrivning om man med 
skrivning inte menar felfri stavning (Tornéus, 1986, s 21). För att kunna läsa ut 
ordet boklåda räcker det inte enbart med en identifiering och en översättning av 
de enskilda tecknen-bokstäverna. Läsaren måste dessutom samtidigt genomföra 
en koartikulation av de enskilda ljuden, vilket innebär att han simultant måste 
kunna bedöma bokstävernas kvalitet (tonande - tonlös konsonant, lång - kort, 
vokal, betonad - obetonad stavelse), identifiera morfemgränsen och ge ordet 
rätt betoning (Gårding, 1979, s 24-53; Tornéus, 1986, s 21-25). Denna syntes 
av ingående delar ställer stora krav på individens korttidsminne och fonologiska 
medvetenhet (Arnquist, 1991; Baddeley, 1978, 1986) 

Ordet ! boklåda! togs som exempel därför att det är ett tydligt exempel på ett 
ord som är betydligt lättare att stava än att läsa. Segmenteringen underlättas av 
att ljuden är lätta att urskilja, vilket innebär att skillnaden mellan varje enskilt 
ljuds uppsättning av särdrag16 är förhållandevis stor (Gårding, 1979, s 20-25; 
Jakobson, Fant & Halle, 1969). Om skrivaren har tillgång till en distinkt fono
logisk representation av ordet boklåda är således de enskilda ljuden i ordet 
förhållandevis lätta att översätta till bokstäver. Avkodningen försvåras däremot 
av samma anledning därför att de enskilda ljuden är svåra att sammanljuda -
koartikulera. Avkodningen underlättas emellertid väsendigt för den elev som 
kan urskilja orddelarna bok och låda medan en uppdelning av ordet boklåda i 
bo och klåda leder till fel tolkning. Uppdelningen bokl- åda ger däremot inte 
någon som helst förståelse av vad som står skrivet. 

15 Ett morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. Ordet <stolen> består t.ex. av två 
morfem <stol> och <en>. 

1^ Exempel på särdrag är t.ex. hur munställningen är; rundad-orundad, var i munnen de olika 
ljuden bildas och om ljuden är tonande eller ej. 
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Samartikulationen, som är en förutsättning för naturligt tal, innebär en in
formationsekonomisk vinst eftersom den både snabbar upp såväl produktion 
som perception och gör talet mer motståndskraftigt mot störningar (Denes & 
Pinson, 1975). 

Språklig medvetenhet 
Vid funktionell språkanvändning riktar vi således uppmärksamheten mot 

språkets betydelse. En omdirigering av uppmärksamheten från innehållet till 
den språkliga formen i en talad situation innebär oftast att innehållet går förlo
rat (Polyani, 1963). Men även om den språkliga formen är av underordnad 
natur i en talad situation har forskningen sedan mer än två decennier visat på 
att medvetenhet om språkets form är av stor betydelse för framgångsrik läs- och 
skrivutveckling (Baker & Brown, 1984; Downing & Valtin, 1984; Lundberg 
& Tornéus, 1978; Lundberg, 1989 a, b; Sinclair, Jarvella & Levelt, 1978; 
Stanovich, 1991 a; Tornéus, 1983; Tunmer, Pratt & Herriman, 1984). 

Förmåga att flytta uppmärksamheten från språkets innehåll till dess form 
och att laborera med språket i sig kallas allmänt språklig medvetenhet eller 
lingvistisk medvetenhet vilket är en direkt översättning av begreppet Lingusitic 
Awareness, (Kavanagh & Mattingly, 1972). 

Forskningen kring den språkliga medvetenhetens betydelse för läs- och 
skrivinlärning har under de senaste decennierna på ett övertygande sätt visat att 
fonologisk medvetenhet spelar en central roll (Adams, 1990; Bradley & Bryant, 
1983; Gjessing, 1978; Goswami & Bryant, 1990; Leong & Haines, 1978; Li-
berman, I., 1973, 1989; Liberman, A. 1989; Liberman m.flL, 19 74; Lundberg, 
1982, 1984, 1989a; Mattingly, 1972; 1984; Olofsson, 1985; Read, 1971; 
Skjelfjord, 1976; Sawyer & Fox, 1991; Tornéus, 1983; Tunmer, Herriman & 
Nesdale, 1988; Wagner & Torgesen, 1987; Vellutino & Scanlon, 1987). 

"The discovery of a strong relationship between children fs phonologi
cal awareness and their progress in learning to read is one of the great 
successes of modern psychology" (Bryant & Goswami, 1987, s 439). 

Utvecklandet av fonologisk medvetenhet 
Beträffande utvecklingen av fonologisk medvetenhet råder däremot ej full 

enighet. Vissa forskare menar att fonologisk medvetenhet är knuten till en all
män kognitiv utveckling i e nlighet med Piagets modell, dvs. att den samman
faller med barnets allmänna utveckling av förmågan till konkretisering och 
decentrering (Watson, 1984; Hakes, 1980). Tidpunkten sammanfaller ofta 
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med den då många barn lär sig läsa vilket inte förnekas av andra forskare som 
dock främst ser utvecklingen av fonologisk medvetenhet som ett svar på de krav 
läs- och stavningsinlärningen ställer (Arnquist, 1991; Cataldo & Ellis, 1988; 
Ehri, 1987, 1989; Liberman, 1973; Tornéus, 1983). 

Den fonologiska medvetenheten utgår från det språkliga yttrandet. Barnet 
lär sig först att urskilja de enskilda orden för att därefter klara av att dela upp 
ord i stavelser och utvecklar till sist förmågan att urskilja de enskilda fonemen 
(Lundberg & Tornéus, 1978). Stavelser utgör längre och naturligare akustiska 
enheter i det talade språket. De påverkas inte i samma utsträckning som det en
skilda fonemet av omgivande ljudsegment. Att dela upp ett ord i stavelser är 
därför betydligt lättare än att dela upp ett ord i enskilda ljud (Katz, Shankweiler 
& Liberman, 1981; Liberman, 1973; Liberman m.fl., 1974; Read, 1978). 

I en undersökning av Liberman m.fl. (1974) studerades förmågan att seg
mentera ord i fonem och stavelser bland barn som var fyra, fem och sex år 
gamla. Ingen av fyraåringarna kunde segmentera orden i fonem, men hälften av 
dem kunde segmentera orden i stavelser. Sjutton procent av femåringarna kla
rade segmentering i fonem och femtio procent klarade segmentering i stavelser. 
Av sexåringarna klarade sjuttio procent att segmentera i fonem och nittio pro
cent att segmentera i stavelser. 

Morais m.fl. (1979) har emellertid undersökt den fonologiska medvetenhe
ten hos vuxna icke läskunniga i Portugal som av sociala skäl aldrig gått i skola 
och jämfört dem med nyblivna läskunniga i ungefär samma ålder och med 
samma sociala bakgrund. Deras resultat antyder att fonologisk medvetenhet 
inte automatiskt utvecklas parallellt med den allmänna kognitiva förmågan 
utan att den är starkt korrelerad till läsförmåga. 

Studier av Olofsson (1985) och av Lundberg, Frost och Petersen (1988) har 
visat att träning och utveckling av den fonologiska medvetenheten genom 
språklekar före den egendiga läs- och stavningsinlärningen har en positiv effekt 
på efterföljande läs- och stavningsinlärning. Tornéus (1983) har inte bara visat 
att träning av fonologisk medvetenhet har en särskilt gynnsam effekt på stav
ningsförmågan. Hon har också lyckats påvisa att fonologisk medvetenhet kan 
betraktas som en orsaksfaktor till framgång i läs- och stavningsinlärning. 
Snowling (1981) fann i en undersökning där hon jämförde goda och dåliga 
läsare att de goda läsarna hade betydligt bättre fonologisk medvetenhet än de 
dåliga läsarna trots att de haft två år mindre lästräning. 

Dessa forskningsresultat antyder således att den fonologiska medvetenheten 
utvecklas i samband med läs- och stavningsträning men att den ej spontant ut
vecklas utanför en alfabetiskt språklig miljö (Read m.fl., 1986). En viss kognitiv 
utveckling är nödvändig men således ej tillräcklig för att individen skall ut
veckla medvetenhet om den språkliga formen (Berteisen m.fl., 1989). Flera 
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andra studier visar att fonologisk medvetenhet och läs- och stavningsträning är 
korsbefruktande dvs. fonologisk medvetenhet underlättar tillägnandet av läs
ning och stavning (Arnquist, 1991; Ehri, 1987, 1989) och att förbättrade läs-
och skrivfärdigheter har en gynnsam effekt på fonologisk medvetenhet 
(Arnquist, 1991; Perfetti, Beck, Bell & Hughes, 1988). 

Läsprocessen - The simple view of reading 
Att läsning är en komplicerad process som inte utvecklas lika naturligt som 

talet (Chomsky, 1969; Vygotsky, 1962, 1974, 1976) har varit känt sedan bör
jan av detta århundrade. Uppfattningen att läsning inte är en enkel mekanisk 
färdighet beskrivs av Gates (1949). Han menar att läsning innebär: 

"a complex organization of patterns of higher mental processes. It can 
and should embrace all types of thinking\ evaluation, judging 
imagining, reasoning and problem solving' (Gates, 1949, s 3). 

Fries (1963) menar att alla de av Gates uppräknade högre mentala processe-
rema också behärskas av de som inte kan läsa, dvs . att de är språkliga funktio
ner som inte är begränsade till läsning. Hoover och Gough (1990) menar att 
det som är specifikt för läsning är att en avkodning och översättning av grafisk 
information till lingvistisk form måste ske. Hoover och Gough kallar sin mo
dell " the simple view of reading . Med "simple" menas dock inte att de förnekar 
att läsning är en komplicerad process (Downing & Leong, 1982). Modellen 
skall i stället ses som en förklaringsmodell där man delar upp läsprocessen i två 
övergripande delar, avkodning och förståelse, där avkodningsfaktorn utgör en 
multiplikator, vilket betyder att läsförståelsen är produkten av de bägge fakto
rerna. 

Modellen, som har anammats av läsforskare världen över, visar på ett tydligt 
sätt att läsning kräver specifika färdigheter som avkodning samt att avkodnings
delen i läsprocessen är av central betydelse eftersom läsningens essens (förståelse 
och tolkning) ej kan uppnås den förutan, m.a.o. innehållet är fördolt tills det är 
avkodat. 

Ordavkodningsstrategier 
Avkodning kan ske på tre nivåer: 1) logografisk nivå, 2) fonologisk nivå och 

3) ortografisk17 nivå (Hoien & Lundberg, 1991). Den logografiska avkod
ningen är en helordsstrategi, dvs. läsaren behandlar orden som bilder. Elever 

^ Med ortografi menas skriv- och stavningssätt 

31 



Kapitel 3 

med läs- och skrivsvårigheter utvecklar inte sällan en god förmåga att tillämpa 
den strategin, vilket gör att de "lurar" sin omgivning att tro att de kan läsa. Eva 
Karlström, en av initiativtagarna till Skrivknuten18, är en av många som i vuxen 
ålder fått hjälp att komma till rätta med sina läs- och skrivproblem. Hon har 
vid flera tillfällen berättat om hur hon i åk 1 och åk 2 lärde sig att memorerà 
sina läsläxor så att hon kunde texten utantill och på så sätt fick omgivningen att 
tro att hon kunde läsa. Det var först när texterna blev för långa och komplice
rade som hennes problem avslöjades. 

När den logografiska strategin bryter samman på grund av för hög minnes
belastning är nästa stadium i läsutvecklingen en alfabetisk/fonologisk avkod
ningsstrategi. Den fonologiska avkodningsstrategin utgår från mindre delar 
(segment) av orden och förutsätter att läsaren förstår relationen mellan bok
stavstecken och språkljud. Det är på denna nivå som läs- och stavningsproblem 
visar sig (Adams, 1990; Chall, 1979; Ehri & Wilce, 1987; Hoien & Lundberg, 
1991; Liberman & Shankweiler, 1985; Olson, 1985). 

Den ortografiska eller lexikala avkodningsstrategin utgör en mer direkt väg 
till ordet och återfinns på den högsta läsutvecklingsnivån. Den bygger på att 
läsaren känner igen hela ord utifrån bokstavssekvenser som t.ex. förstavelser, 
ändelser och/eller morfem (Hoien & Lundberg, 1991, s 55). Goda läsare läser 
på denna nivå och utnyttjar interaktivt ledtrådar på olika nivåer (fonemisk, 
morfemisk, syntaktisk, semantisk m. fl.) i sin läsning (Stanovich, 1980). 

Det råder stor enighet bland läsforskare världen över att någon form av fo-
nologisk medvetenhet är nödvändig för att tillägna sig skriven text, som bygger 
på ett alfabetiskt ljudsystem (Perfetti, 1984, 1985). Det betyder dock inte att 
graden av fonologisk medvetenhet bestämmer läsförmågan på alla nivåer. 
Tvärtom finns det studier som visar på ett minskat behov av fonologisk om-
tolkning vid avkodning allt eftersom avkodningsförmågan automatiseras 
(Backman, Bruck, Hebert & Seidenberg, 1984; Juel, 1983; Reitsma, 1984; 
Waters, Seidenberg & Bruck, 1984). Stanovich (1986) har visat att effektivite
ten i utvecklingen av visuell/ortografisk avkodning inte enbart beror på graden 
av fonologisk förmåga. Elever med jämförbar grad av fonologisk förmåga kan 
m.a.o. ändå ha olika förmåga beträffande tillgång till en visuell/ortografisk kod. 

Det förefaller emellertid vara så, att ju mindre utvecklad läsförmågan är, 
desto större sannolikhet är det att ordavkodningen föregås av en fonologisk 
omtolkning (Lundberg, 1981; Stanovich, 1980). Även den gode läsaren, som 
normalt har direkt visuell tillgång till ordet behöver ibland, som vid nya eller 
mycket långa ord, utnyttja den information som prelexikalt erhålls vid fonolo-

* ̂  Skrivknuten är ett centrum i Stockholm dit personer med läs- och skrivsvårigheter kan vända 
sig för rådgivning och hjälp. 
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gisk omtolkning. Normalt utnyttjar emellertid den gode läsaren oftast sin fono-
logiska kunskap postlexikalt, dvs. efter det att ordet avkodats som en kontroll
funktion för att understödja arbetsminnet i den pågående förståelseprocessen av 
den text där ordet ingår (Perfetti, 1985; Seidenberg m.fl., 1984; Stanovich, 
1980). 

Detta innebär att ordavkodning via direkt visuell tillgång är en högre grad 
av automatiserad process än omvägen via en fonologisk omkodning. Dessutom 
kan påpekas att andra källor till kunskap om ordet tenderar att interagera först 
efter det att ordet är avkodat och således inte i avkodningsprocessen av själva 
ordet. Den gode läsaren kan m.a.o. använda fonologisk omkodning prelexikalt, 
men utnyttjar den normalt inte för att understödja ordavkodning av kända ord. 

Avkodning - tolkning av ledtrådar 
Avkodningen är således läsningens tekniska sida där det gäller att utnyttja de 

yttre och inre ledtrådar som texten erbjuder. Yttre ledtrådar kan vara semantis
ka, syntaktiska och utomspråkliga t. ex. bilder och med inre ledtrådar menas 
orddelar som morfem eller stavelser, samt bokstävernas; grafiska u tformning och 
fonologiska representation, dvs. ordets ortografiska och lexikala form. 

Oaktat hemvist i olika teoretiska modeller för hur läsprocessen går till råder 
en enighet om att en god läsare simultant utnyttjar såväl yttre som inre ledtrå
dar (Goodman, 1976; Samuels & Kamil, 1984; Rumelhart, 1977; Stanovich, 
1986). Svaga läsare har bristande ordavkodningsförmåga (Perfetti, 1980; 
Stanovich, 1980) på grund av att de har problem med att utnyttja de inre 
ledtrådar som finns i ett ord. Detta gör att de därför tenderar att hoppa över 
fonologiskt besvärliga ord. De har också svårigheter med att utnyttja de syntak
tiska ledtrådar som texten erbjuder (Gough, 1984; Stanovich 1986). Studier 
visar dessutom att barn med bristfällig ordavkodningsförmåga förlitar sig mer 
på den omgivande texten, vilket leder till att läsningen blir något av en giss
ningslek som inte gagnar förståelsen (Grogarn, 1988; Lundberg & Leong, 
1986; Nicholson, 1986; Perfetti & Roth, 1981). 

Till skillnad från vad Goodman (1976) menar, hai' bl.a. Mc Conkie (1983) 
visat att duktiga läsare fixerar så gott som alla ord i en text. Zola (1984) har 
med avancerad datorteknik visat att duktiga läsare uppmärksammar även små 
förändringar av ett ord som t. ex. utbyte av en bokstav mot en annan liknande 
bokstav. Detta tyder på att duktiga läsare tenderar att utnyttja så gott som all 
grafisk information. 

Avkodningens olika delar innebär således en sekventiell analys av språklig 
information, som ställer stora krav på det omedelbara närminnet, det s.k. 
arbetsminnet (Baddeley, 1986), vilket är betydelsefullt för hjärnans förmåga att 
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uppfatta och bearbeta snabba informationsväxlingar. I detta ligger att en snabb 
och säker ordigenkänning underlättar läsförståelsen och utgör en bra grund för 
vidare utveckling av ordförråd och språkförmåga. De grundläggande problemen 
vid läs- och skrivsvårigheter finns därför i avkodningsfasen (Lundberg 1989 a; 
Perfetti & Lesgold, 1979; Stanovich, 1980; Tunmer, Herriman & Nesdale, 
1988; Wagner & Torgesen, 1987; Vellutino & Scanlon, 1987). 

Samband mellan läsning och stavning 
Av vad som sagts framgår, att läsning och skrivning inte ställer identiska 

krav på vår språkliga förmåga men att de likväl så att säga representerar var sin 
sida av samma mynt, dvs. av det skrivna språket (Rosenblatt, 1988; Shankwei-
ler & Lundquist, 1992). För de flesta barn kommer också läsinlärningen att 
sammanfalla med skrivinlärningen. Dobson (1989) beskriver på ett tydligt sätt 
att skrivfärdighet, om man bortser från korrekt stavning, föregår läsning efter
som skrivning utgår från det redan kända dvs. det talade språket. Korrekt stav
ning kräver dock, som tidigare redovisats inte endast fonologisk medvetenhet 
utan även kunskap om stavningsspecifika regler. Morris och Perney (1984) har 
i sina undersökningar studerat sambandet mellan läsning och stavning för ele
ver i åk 1. De fick korrelationer på .68 respektive .86. Shanahan (1984) visade 
att motsvarande undersökningar på elever i åk 2 och i åk 5 gav korrelationer på 
.66 och .60. 

I en undersökning av Zuteil och Rasinski (1989) studerades sambandet 
mellan högläsning och stavningsförmåga. I s tudien ingick 72 elever i åk 3 och 
65 elever i åk 5. Variabler i högläsning, som korrektheten i avläsningen, hastig
heten och fraseringen, jämfördes med följande variabler i stavningsförmågan: 
korrektheten, fonetisk kvalitet samt nivå av stavningsutveckling. Resultaten vi
sade att stavningsvariablerna svarade för mellan 40% och 60% av variansen i 
högläsningsförmågan. Detta kan enligt författarna tolkas så att en kontinuerlig 
kvalitativ analys av elevens stavningsförmåga kan bidraga till en ökad förståelse 
av elevens läsproblem. Zuteil och Rasinski menar att det är viktigt att man inte 
gör en mekanisk indelning av felen utan i stället ser till den kontext där eleven 
stavar fel och om felstavningen upprepas och om den är konsekvent. 

I en studie med förskolebarn, som ej kunde läsa, fann Ehri och Wilce 
(1985) att stavningsträning jämfört med endast träning av samband ljud-tecken 
hade en klart positiv påverkan på nybörjares förmåga att läsa ord. Förklaringen 
menar de vara att eleverna, som tränade stavning implicit, också tränade seg
mentering (se även Cataldo & Ellis, 1988). 
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Hjälp till elever med läs-och skrivsvårigheter 

Sättet att bemöta elever m ed dyslexi har varierat över tid. Olika teorier om 
de bakomliggande orsakerna till problemen såväl som till läs- och skrivproces
sen som sådan har påverkat hjälpinsatserna. Diskussionen om hjälp till elever 
med specifika läs- och skrivinlärningsproblem har behandlats parallellt med el
ler tillsammans med den större frågan om hänsynstagande till elever med olika 
inlärningsproblem. 

Redan i slutet av 1800-talet uppmärksammades, som tidigare nämnts, svåra 
fall av läs- och skrivinlärningsproblem hos personer som ansågs ha normal eller 
över normal begåvning. Probemet benämndes ordblindhet. För elever där läs-
och skrivförmågan inte var lika uppenbart sämre än deras övriga kognitiva 
prestationer uppfattades läs- och skrivproblemen ofta som orsakade av låg be
gåvning och/eller psykosociala problem. Insatserna för att hjälpa elever med 
LoS har påverkats av hur bakomliggande faktorer bedömts. Olika synsätt speg
las också i de hjälpinsatser som framskrivs i för olika tider gällande läroplaner 
(Bladini, 1990). 

Kvarsittning 
Då den s.k. växelundervisningen infördes undervisades eleverna ofta i en 

och samma sal och var indelade efter kunskaps- och färdighetsnivå19. Det var 
således bl.a. läsfärdigheten som avgjorde när en elev kunde flyttas till en annan 
grupp. Efter det att växelundervisningen avskaffades 1864 övergick man suc
cessivt till att dela in eleverna i årskursbundna klasser där varje klass undervisa
des av en lärare. Skolan var sexårig. Den elev som inte uppfyllde kraven på läs-
och skrivförmåga för uppflyttning från en klass till nästa fick gå om. Eftersom 
skolplikten varade tills dess att eleven var 14 år fick man sluta skolan när man 
fyllt 14 år oavsett vilken årskurs man nått. En elev som inte inhämtat kunska
per från alla 6 årskurserna fick inget avgångsbetyg utan i stället ett s.k. § 48 in

Växelundervisningen bedrevs med hjälp av en lärare so m till sin hjälp hade hjälplärare s.k. 
monitorer. Kritikerna till växelundervisningssystemet menade att sy stemet krävde kunnigh et 
hos såväl läraren som monitorerna och att detta ofta saknades. I övergången till ett 
årskursbundet system anförde kritikerna också att det rådande växelundervisningssystemet 
innebar oreda, oväsen, en brysk disciplin samt en opersonlig relation mellan lärare och elever 
(Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986, s 17-19). 
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tyg. Avslutad skolgång med § 48 intyg innebar att man var utestängd från arbe
te inom postverket, televerket eller statens järnvägar. I det privata näringslivet 
erbjöds dessa elever endast de sämst avlönade arbetena (Ahlström, Emanuelsson 
& Wallin, 1986). 

Den tidigaste mer påvisbara åtgärden för att hjälpa elever med läs- och 
skrivinlärningsproblem var således kvarsittning. För många av dessa elever 
gällde att de hade en lång och tröttande skolväg och att de ofta måste hjälpa till 
med många sysslor hemma, vilket innebar att de fick liten tid och ork för läx
läsning. Husen (1969) har också visat att det speciellt var barn från fattiga för
hållanden, som drabbades av kvarsittning. Kvarsittning betraktades dock av 
många lärare som ett nödvändigt ont och för föräldrarna var kvarsittning dess
utom förödmjukande, då det i många fall var en fattigstämpel. 

"Repetitionen tyck tes inte ge kvarsittaren st örre möjl igheter att hävda 
sig prestationsmässigt och därigenom större intresse för skolarbetet. 
Tvärtom föreföll den i stället verka som bestraffning, som ofia bröt 
ned elevens håg för skolarbete t och vilja att anpassa sig efter sko lans 
regler. Kvarsittaren blev lätt pajas och dål ig förebild för de yngre 
kamraterna., och när han bestra ffades för detta riskerad e man a tt kli
matet i klassen påverkades negativt. För der as egen och de andra ele
vernas skull var det bättre att bli av med kvarsittarna. Men ocks å lä
raren slapp att uppleva vanmakt och misslyckanden. Alla parter 
skulle tjäna på att kvarsittning försvann" (Ahlström, Emanuelsson 
& Wallin, 1986, s 23). 

En förutsättning för detta var att andra alternativ fanns att tillgå. 

Hjälpklass 
För begåvningsmässigt allmänt svaga inrättades redan tidigt på 1900-talet 

s.k. hjälpklasser (ibid, s 32). Till sådana klasser överfördes dock inte endast s.k. 
"psykiskt efterblivna" elever utan även elever som i andra avseenden inte 
"passade in i den s. k. normalklassen" som t.ex. socialt och eller moraliskt svaga 
elever (SOU 1947:17, s 30 ff och SOU 1936:31, s 13). Skolkunskapen var, då 
som nu, baserad på en fungerande läs- och skrivförmåga och till de psykiskt 
svaga räknades därför inte sällan även de elever, som inte kunde tillägna sig läs-
och skrivfärdigheter i önskvärd takt. Motiven för att placera dessa elever i 
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hjälpklass var dels att man därigenom kunde erbjuda dem anpassad undervis
ning, dels att man därigenom kunde höja effektiviteten i vanliga klasser 20. 

Från mitten av 30-talet till slutet på 50-talet ökade antalet hjälpklasser från 
264 till 1684 (SOU 1961:30, s 388; Bladini, 1990, s 20). En av anledningarna 
till detta var att man i undersökningar av oordentliga och bro ttsliga barn funnit 
att 50% -75% av dessa var psykiskt defekta (SOU 1936:31, s 12). Man ansåg att 
det förelåg ett samband mellan intelligens och brottslighet och att man kunde 
nedbringa brottsligheten om man förbättrade undervisning och omhänder
tagande av dessa s.k. debila barn. 

Tabell 1 . Översikt över hjälpklassundervisning. Källa: (SOU 1936:31 s 15). 

Ar Antal skoldistrikt med 
med hjälpklasser 

Hjälpskoleavdelningar Elever i hjälpklass 

1907 15 39 266 
1923 51 179 2815 
1928 60 224 3190 
1935 70 264 3794 

Andra orsaker till det ökade behovet av hjälpklasser och andra specialklasser 
var att skoltiden förlängdes och att intelligenstestningar infördes (Bladini, 
1990, s 33). Fördelen med hjälpklasser var bl.a. att antalet elever kunde hållas 
betydligt lägre än i normalklassen. Genom beslut 1942 hade en skola rätt att in
rätta en hjälpklass om antalet hjälpklassmässiga barn vid terminens början upp
gick till 10, och när antalet översteg 18 barn hade man rätt att bilda 2 avdel
ningar (SOU 1947:69, s 41). 

För att möta det motstånd som fanns mot hjälpklasser framhöll man att 
bestämmelserna för övergång till hjälpklass skulle ändras till att även omfatta 
elever, 

"som lida av en så obetydlig intelligensdefekt, att den i och för sig inte 
skulle göra dem hjälpklassmässiga, men som av andra orsaker förete 
skoIsvårigheter, t. ex. ordblindhet, försvagad hörsel, svårare t alfel, upp
märksamhetsrubbningar, astenier etc., påverkas ogynnsamt av det 
stundom ganska krävande arbetet i norma lklass" (ibid, s 42). 

SOU 1936:31, s 10 ff och 13. Man hänvisade till att folkskolan som bottenskola skulle kunna 
"fylla sina uppgifter mot det stora flertalet av sina elever" (s 10) . 
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Läsklass 
Redan 1938 inrättades i Stockholm en särskild klassform "läsklass" som 

med den tidens terminologi var avsedd för begåvade men ordblinda elever 
(Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986). Antalet läsklasser ökade allteftersom 
begreppet ordblind blev mera känt. Läsåret 1958/59 uppgick antalet läsklasser 
till 211 vilket skall jämföras med antalet hjälpklasser samma år som var 1684 
(Bladini, 1990, s 20). Läsklasserna fanns företrädesvis i de större städerna. 
I dessa klasser utökades undervisningen i modersmål med ca tre timmar, vilka 
togs från andra ämnen. I ett cirkulär från SO fastslogs o ckså att om en elev i 
folkskola eller realskola kunde uppvisa ett intyg på att han/hon var ordblind så 
skulle läraren ta hänsyn till detta i sin bedömning av stavfel i uppsatser och 
skrivningar i främmande språk (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986, s 48). 

Den stora skillnaden mellan antalet hjälpklasser och läsklasser kan förklaras 
med att viktiga kunskaper om läs- och skrivproblem länge saknades och i 
många fall alltjämt saknas. En orsak till att många elever, som det senare visat 
sig felaktigt placerades i hjälpklass, var att uttagningen till specialklass skedde 
med hjälp av intelligenstest som snarare mätte elevens språkliga förmåga än en 
mer allmän kognitiv förmåga. 

Avsikterna med specialklasserna var att de skulle bidraga till att överbrygga 
inlärningsproblem. Det finns emellertid få data, som tyder på en positiv ut
veckling för elever som fått sin specialundervisning i hjälpklass. Undersökning
arna visar i stället att eleverna har samma begåvningsnivå och sociala miljö efter 
skoltiden som vid skolstarten. Däremot finns forskning som visar att elever som 
gått i hjälpklass fått sin självkänsla undergrävd och att de upplevt sin skoltid 
som en lång rad av misslyckanden (Cedergårdh, 1979; Dahlgren, 1972; Ema
nuelsson, 1974; Stangvik, 1970). 

Till skillnad från de negativa erfarenheterna av hjälpklassundervisning finns 
forskning som visar på positiva effekter av specialundervisning i läsklass. Enligt 
Maria Cedergårdh (1979) har mer än 80% av potentiella lässvårighetsfall för
hindrats att manifesteras genom adekvat specialundervisning (ibid). 

Maria Cedergårdh, som själv undervisat i läsklass, har med hjälp av enkäter, 
intervjuer och samtal undersökt hur läsklasselever u pplevt hur det var att gå i 
läsklass (i bid). Ett av resultaten visar att eleverna upplevde att det inte var lika 
nedvärderande att gå i läsklass som att gå i hjälpklass. I de flesta intervjuer 
framkommer att den speciella hjälp som läsklassen erbjöd betydde mycket för 
dessa elevers fortsatta utbildning. Av de intervjuade eleverna har många gått vi
dare till högre teoretisk utbildning trots sina ibland mycket svåra läs- och skriv
svårigheter. Så gott som samtliga av eleverna menar att deras speciella handi
kapp inneburit att de behövt avsätta betydligt längre tid än sina kamrater för 
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både kunskapsinhämtning (inläsningstid) och redovisning (skriftliga tenta
mina). När de väl tillträtt sina yrken har dock deras läs- och skrivproblem 
framträtt som mer eller mindre marginella (ibid). 

Klinikundervisning 
Hjälpklass och läsklass samt flera andra specialklassformer inom grundskolan 

fanns kvar t.o.m. 1969 års läroplan, då de avvecklades och ersattes med inte
grerad specialundervisning och s.k. klinikundervisning (Bladini, 1990, s 3321). 

Specialklassernas borttagande innebar att elever med och utan inlärnings
problem inte separeras och att undervisningen sker i en sammanhållen klass 
med samma undervisningsplan för alla elever. 

Elever med inlärningsproblem skulle främst få sina behov av hjälp tillgodo
sedda i klassrummet med viss förstärkning i klinik där elever undervisas i 
mindre grupp eller vid starka behov även enskilt. 

Klinikundervisning innebär att speciallärarens funktion och arbetsuppgifter 
i många fall förändras från att ge elever med speciella problem förstärkt under
visning i en takt som eleven kan tillgodogöra sig, till att hjälpa eleven att följa 
med i klassens undervisningstakt. Det senare innebär ofta att eleven lotsas förbi 
eventuella problem och att t.ex. läs- och skrivfärdigheter inte fördjupas. 

Klinikundervisning innebär även att det främst är basfärdigheter som läs
ning, skrivning och matematik som förstärks och att tid till detta tas från andra 
ämnen som orienteringsämnen och musik. Det finns också exempel på att ele
ver fått sin klinikundervisning när övriga klassen haft slöjd eller gymnastik. 

Läs- och skrivsvårigheter i undervisningsplaner från 1955-1994 

Hur har man då skrivit fram frågan om hjälp till elever med läs- och skrivin
lärningsproblem i läroplaner från 1955-1994? Under rubriken, "Allmänna rikt
linjer för uttagning av lärjungar till hjälpklass" i 1955 års undervisningsplan 
anges bl.a. att till hjälpklass ej bör uttas: 

barn y som har svårighet att tillgodogöra sig undervisn ingen i ett enskilt 
skolämne men som i övrigt är normalt begåvade. Till denna grupp kan 
höra barn med utpräglade läs- och skrivsvårigheter. Om barnet i fråga om 
intelligenshänseende endast obetydligt höjer sig över hjälpk lassnivån, kan 
hänvisning ti ll hjälpklass vara lämplig" (Undervisningsplan för rikets 
folkskolor, 1955, s 231). 

^ En utförlig översikt över olika specialklasser samt innehållet i specialundervisningen 1921-
1981 ges av Bladini, (1990) i hennes bok, Från Hjälpskollärare till Förändrin gsagent. 
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I 1955 års undervisningsplan (s 231) har man ersatt psykisk efterblivenhet 
med "intellektuell utvecklingshämning . Vidare finns anvisningar om att eleverna 
skall väljas ut med hjälp av de nya intelligensprov som då utvecklats, komplet
terade med utlåtande från både lärare och läkare. Eftersom intelligensproven till 
stor del mätte verbal förmåga innebar detta diagnosförfarande att många elever 
med LoS kom att bli bedömda som elever med intellektuell utvecklings
hämning. 

I den läroplan som kom 1962 är klassformen läsklass medtagen liksom rikt
linjer för vilka elever den är avsedd för. 

"Läsklasserna är avsedda för normalbegåvade elever, som på grund av 
utpräglade läs- och skrivsvårigheter ej kan följa undervisningen i 
vanlig klass " (Lgr 62, s 67). 

Man tar även upp vikten av att uttagning till läsklass skall föregås av en nog
grann utredning och säger vidare att: 

"Innan beslut om intagning i läsklass fattas, skall lämpligheten och 
möjligheten av att i första hand hänvisa elev en till särskild specialun
dervisning övervägas " (ibid). 

1969 års läroplan betonar tydligare än övriga läroplaner vikten av special
undervisning för elever med särskilda behov. 

"Specialundervisning är en naturlig hjälpåtgärd, som erbjuds de ele
ver, som på grund av speciella svårigh eter i skolarbetet behöver en 
kompletterande eller stödjande undervisning' (Lgr 69, s 75-76). 

Till Lgr 69 finns ett supplement som särskilt behandlar specialundervisning. 
I detta ges rekommendationer om utredning och åtgärder för elever med LoS. 
Man betonar också vikten av att LoS identifieras så tidigt som möjligt. 

"Prognosen för elever med lässvårigheter blir bättre ju tidigare stödåt
gärder vidtas. Stor uppmärksamhet bör därför i elevvårdande syfte 
ägnas avvikelser under de första skolåren. De t är viktigt att lässvaga 
barn upptäcks så tidigt som möjligt, anmäls till utredning och ges 
adekvat hjälpn (Lgr 69, Suppl. Specialundervisning, s 22). 

Lgr 69 är också den enda av här granskade läroplaner, som innefattar 
en förteckning över vanliga feltyper vid LoS (s 2 3> sp . 1.) och som även 
ger anvisningar om hur dessa problem kan hanteras. Under rubriken 
Arbetssätt kan man läsa följande. 

40 



Hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter 

"En lärare på mellan- och hög stadiet har stort behov av a tt äga någon 
kännedom om sko lans elementära läs- och sk rivundervisning...Vid un
dervisning av elever med lässvårigheter bör en strävan vara att ge ele
ven en lugn och av först åelse för ha ns svårigheter präglad skolsituation 
och en individuellt anpassad undervisning Därigenom skapar man 
goda förutsättningar för framgång Motivationen för läsinlärning 
stärks genom att krav ställs på eleven inom ramen för h ans möjligheter. 
...Särskilt viktig t är att eleven når absolut säker het i fråga om att för
knippa ljud med symbol innan sammanljudningsövningar sätts in. 
Särskild omsorg ägn as genom gången av ljud som kan ge upphov till 
förväxlingar" (Lgr 69, Supplement. Specialundeirvisning, s 24). 

Här finner vi således anvisningar som är helt i linje med vad man i dag vet 
om betydelsen av fonologisk medvetenhet. 

Med tanke på den forskning kring läs- och skrivproblem, som accelererade 
under 1970-talet, är det svårt för mig att förstå den syn på LoS som avspeglas i 
den läroplan för grundskolan som kom 1980 (Lgr 80). Läs- och skrivsvårighe
ter framträder där mer som "allmänna skolsvårigheter", dvs. problemet finns 
inte hos eleven utan i undervisningssystemet. 

"Tidigare har skolan omfattat en syn där elevens svårigheter i första 
hand ansågs bero på brister hos individ en själv. Insatse rna blev som 
en följd av detta individinriktade, t. ex. specialun dervisning i olika 
former. Denna undervisning utgick från elevens brister och behand
lade symptomen i form av olika skolsvårigheter isolerade från bakom
liggande orsaker. Skolstadga eller skolförordning med tillhörande 
anvisningar reglerade i detalj vilken omfattning undervisningen 
skulle ha för respek tive svårighet" (Kommentarmaterial till Lgr 80, 
Hjälp till elever med svårigheter, s 12). 

Enligt läroplanen återfinns elevernas problem på olika nivåer men man 
nämner ingenting om specifika läs- och skrivproblem. Dessa svårigheter fram
ställs i stället som orsakade av olikheter i social bakgrund och skillnader i vär
deringar och innefattas i benämningen "skolsvårigheter". Läs- och skrivsvårig
heter framställs således mer som ett psyko-socialt problem än som ett specifikt 
läs- och skrivproblem, vilket får konsekvenser för den typ av hjälp som eleverna 
anses behöva. I det diskussionsunderlag som behandlar basfärdigheter i svenska 
och som kom före Lgr 80 behandlas inte heller LoS som ett specifikt problem. 

Om arbetssättet skriver man i ett kapitel som behandlar elever med särskilda 
behov: 
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"Även arbetssättet måste, som tid igare framhållits, anpassas efter olika 
elever. Särskilt en alltför verbalt inrikt ad metodik missgynnar många 
elever" (Lgr 80 Mål och riktlinjer för grundskolan, s 54). 

I stället förordas en undersökande pedagogik där eleverna uppmuntras att 
själva ut forska natur och samhälle samt söka fakta i o lika böcker. Läraren skall 
främst ge anvisningar om hur och var eleven kan finna svar och lösningar. Till 
denna pedagogik hör även att läraren skall undvika att muntligt presentera kun
skapsstoffet i olika ämnesområden som t. ex. historia eller geografi och i s tället 
ge tips om lämplig litteratur. Elever med dyslexi minns ofta mycket bra det de 
hört sig berättas. En strikt tillämpning av den undervisningsmetodik som före
språkades i Lgr 80 kom således att tvärt emot vad man avsåg att missgynna ele
ver med läs- och skrivsvårigheter. 

I den läroplan som togs i bruk 1995 (Lpo 94) nämns inte heller läs- och 
skrivsvårigheter explicit. Av det som kan utläsas av denna läroplan är att grund
synen på problemet är densamma som i Lgr 80 dvs. att problemet skall uppfat
tas som ett skolproblem och inte som i läroplaner före Lgr 80 ett till individen 
relaterat problem. Framskrivningen av att undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94, 1 kap. 2 §) skiljer sig dock på en 
viktig punkt från de tidigare nämnda läroplanerna. Under rubriken, Mål att 
uppnå i grundskolan, sägs bl.a.: 

"Skolan ansvarar för att varje elev efte r genomgången grundskola be
härskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift " (Lpo 94, s 10). 

I tidigare läroplaner har man inte kunnat utläsa att skolan har det direkta 
ansvaret för att elever so m lämnar skolan har en funktionell läs- och skrivfär-
dighet. Här uttrycks explicit att skolan tar på sig ansvaret för att alla elever till
ägnar sig dessa viktiga färdigheter. Den som ytterst är ansvarig för att detta sker 
är skolans rektor (Lpo 94, s 17). 

Enligt Lpo 94 bör nationella prov i form av diagnostiska prov genomföras i 
grundskolans andra och sjunde klass. Proven i åk 2 avser att öka lärarnas möj
lighet att identifiera elever med speciella behov medan proven som görs i åk 7 
avser att ge information om var eleven befinner sig i förhållande till slutmålet. 
Vidare bör alla elever genomgå nationella ämnesprov i svenska, engelska och 
matematik efter år fem och år nio. Proven år nio är avsedda att vara betygsstöd-
jande (Skolverkets Nyhetsbrev 23 september, 1996). Intentionen i Lpo 94 lik
som i tidigare läroplaner är således att alla elever som lämnar grundskolan skall 
ha uppnått en för samhället fungerande läs- och skrivförmåga. Den stora skill
naden är nu att skolan påtar sig ett tydligt uttalat ansvar för att detta sker. 
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Speciallärarnas utbildning 
Presentation av speciallärarnas utbildning måste helt naturligt bli av över

siktlig natur. Den finns med för att jag vill ge en bakgrund till de attityder man 
tyvärr ofta möter i samband med elever med läs- och skrivsvårigheter och till 
det motstånd mot diagnostisering med olika typer av test som blev en följd av 
det socialpedagogiska synsätt på LoS som Lgr 80 förordade. 

Utbildningen av hjälpklass- och läsklasslärare bestod före 1962 av ett antal 
kurser som tillsammans motsvarade ungefär en termins studier. Till dessa kur
ser ägde oftast endast sådana lärare tillträde som redarn und ervisade elever med 
olika slag av inlärningsproblem. 1962 infördes en statligt reglerad speciallärar
utbildning, som omfattade två terminer, och som hade lärarbehörighet samt tre 
års lärarerfarenhet som inträdeskrav. Den hade en bredare inriktning mot 
lärarutbildning för olika specialklasser som hjälpklass, observationsklass, läsklass 
samt undervisning av elever med svårigheter i den s.k. samordnade 
specialundervisningen, även kallad klinikundervisning (Bladini, 1990). 

1970-talet innebar ett paradigmskifte beträffande synen på läs- och skriv-
problem vilket också fick genomslag i Lgr 80. Man övergav det individualpeda-
gogiska perspektivet på dessa problem och ersatte det med ett socialpedago-
giskt, vilket även kom till uttryck i SIA-reformen22 och LUT (SOU, 1978:86) 
och som även låg till grund för en ny utbildningsplan för speciallärarutbild
ningen (197723). I den senare betonas en helhetssyn på eleven och en förändrad 
syn på och behandling av läs- och skrivproblem hos elever. Tidigare utvecklade 
och använda instrument för diagnostisering av LoS lyftes bort från utbild
ningen av speciallärare och undervisningen för elever med LoS skulle endast 
undantagsvis bedrivas utanför det ordinarie klassrummet (Johansson & Johans
son, 1980). 

1990 beslöt regeringen att inrätta en specialpedagogisk påbyggnadslinje vil
ket innebar att den tidigare speciallärarutbildningen försvann. Det tidigare kra
vet på lärarbakgrund föreligger inte längre. Den nya utbildningslinjen omfattar 
40-60 poäng och har fyra specialiseringar: Komplicerad inlärningssituation, 
Döv- och hörselhandikapp, Synhandikapp och Utvecklingsstörning (UHÀ, 
199024). 

Den nya utbildningsformen innebär att speciallärarna successivt skall ersät
tas med en ny lärarkategori, som benämns specialpedagoger. Deras arbetsupp

22 Proposition 1975/76:39. Regeringens proportion om skolans inre arbete 
2^ SÖ-FS 1977:79. Förordning o m utbildning av lärare på speciallärarlinjen. Se även Utbild

ningsplan för speciallärarutbildning. Universitets- och högskoleämbetet 1978-08-09 
24 Universitets- och Högskoleämbetet, Central utbildningsplan för specialpedagogisk påbygg

nadslinje, 1990-06-27. Reg nr Dl - 1452-90. 
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gifter skiljer sig från speciallärarnas så t illvida att de inte i samma utsträckning 
som tidigare skall knytas till enskilda elever utan främst ge stöd och rådgivning 
till såväl elever med problem som till de personer vilka är involverade i dessa 
elevers undervisning. 

Hur kan vi bäst hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
Beträffande den bästa formen för hjälp till elever med Dyslexi/LoS råder 

alltjämt skilda uppfattningar. Många menar att elever med specifika problem 
skall få den hjälp de behöver inom den sammanhållna klassens ram. 

"Specialpedagogen borde ha som en väldigt viktig målsättning att lära 
dessa barn att kompensera sina problem, att lära dem att komma 
runt sina svårigheter, a tt lära dem att fa tag i skriftspråket och ut
veckla sin förmåga att hantera det, så att de kan an vända skriftsprå
ket också för att ta emot information och undervisning i alla ämnen. 
Dyslexi riskerar att knäcka just självkäns lan och självförtr oendet ho s 
eleverna. Också detta problem har vi av segregerade försök lärt oss att 
lösa med att använda specialpedagogisk kompetens i väl planerade 
insatser i sammanhållna arbetsenheter ' (Emanuelsson, 1994, s 21). 

Andra menar att läs- och skrivproblemen försvårar allt inhämtande av teo
retisk skolkunskap och hävdar därför att det är bättre att elever med dessa spe
cifika problem far undervisning i särskilda grupper, klasser eller skolor där man 
kan anpassa undervisningen till problemet. Risken för segregation, som Inge
mar Emanuelsson framhävdar grundar sig enligt Torbjörn Lundgren på en fel
aktig syn på orsaksbakgrunden till läs- och skrivsvårigheter: 

SO gjorde en utvärdering av specialklasserna i början av 70-talet, 
och den visade på mycket positiva effekter. Den byggde på ett statis
tiskt urval och innefattade bla. intervjuer. När den hade färdigställ ts 
kom order från SÖ att den inte skulle publ iceras, eftersom man stod 
inför framläggande av SIA-utredningen, som gick ut på att elever inte 
skall särbehandlas. Då förstod man inte att vi faktiskt fungerar litet 
olika och måste bli tagna på allvar i det hänseendet. Därför arbetar 
Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter tillsammans med bl.a. 
Dyslexiföreningen för att återuppbygga de här rasera de strukturerna i 
skolan " (Lundgren, 1994, s 21). 

Datorns införande i undervisningen har medfört nya möjligheter att angripa 
läs- och skrivinlärningssvårigheter. Det tog emellertid många år efter det att 
datorn infördes i undervisningen innan den började användas som ett pedago
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giskt redskap för elever på grundskolans mellan- och lågstadium. För att ge en 
bakgrund till de svårigheter jag mött vid insamlandet av data till detta arbete 
kommer jag att i nästa kapitel ge en kortfattad beskrivning av datorns inträde i 
skolans värld. I kapitel 6 beskrivs sedan den teknik som ligger till grund för 
detta arbete och som var helt oprövad i grundskolans specialundervisning före 
detta arbetes start. 
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Datorn i undervisningen 

Datorns införande 
Redan 1971 fick SÖ i uppdrag av regeringen att inleda försöksverksamhet 

för att undersöka förutsättningarna för undervisning i datateknik. Inom det in
ledande projektet, som benämndes DIS25 (Datorn i skolan), utarbetades och 
prövades olika förslag till studieplaner. DIS-projektet följdes av flera SÖ-finan
sierade projekt som PRODIS (PROgramvara och Datorutrustning I Skolan) 
och PRINCESS (Project for Research on INteraCtive Education SystemS) som 
pågick 1973-1982). 

PRINCESS-projeket testades så långt det var möjligt i en naturlig gymnasi
emiljö. Inom projektet utvärderades datorutrustningar, datorteknik, datorstöd, 
effekter på undervisningen och på skolans verksamhet i stort, attityder m.m. 
(CLEA, 1983, s 5). 

Projektet ledde fram till att det skapades ett nytt forskningscentrum vid 
Stockholms universitet för studium av datorns användning i undervisningen, 
CLEA (Computerbased LEArning Environments), (Kollerbaur & Köhler, 
1985). Projektet låg också till grund för införandet av ämnet datalära på högsta
diet 198226 (Riis, 1991, s 15). 

I maj 1984 gav SÖ ut en särskild studieplan, "Datalära i Grundskolan" 
(SOU 1985:50). I den sägs a tt varje elev skall erhålla 75 å 80 timmar under
visning i datalära under sin högstadietid. 

"Enligt: studieplanen behöver ungdomar ja en datautbildning som ä r 
både orienterande (högstadiet) och yrkesförberedande (del av utbild
ningen i gymnasiet)" (ibid, s 47). 

I direktiven för ämnet datalära på grundskolans högstadium anges att det 
ska ingå i undervisningen i matematik, samhällsorienterande och naturoriente-
rande ämnen och för att detta ska kunna realiseras anslås i 1984 års budget

i slutrapporten för DIS -projektet nämns tre olika områden för datoranvändning i skolan: 
"Undervisning om datorer och datorers användning i samhället - datalära. Användning av datorer 
i skolan för att modernisera undervisningen t. ex. användning som räknetekniskt hjälpmedel -
ämnesanknuten datoranvändning. Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel - datorstödd 
undervisning" (Riis, 1991, s 15). 
Denna datorsatsning innebar att man beslutade att ta fram en speciell dator (Kompis) för 
skolbruk. 
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proposition ett stimulansbidrag till kommunerna för inköp av datorer till 
högstadieskolorna (ibid; se även Riis, 1991). 

Syftet med undervisningen i datalära är, som det framskrivs i CLEA:s skrift 
från 1983, att: 

* "ge eleverna sådana kun skaper att de vill, kan och vägar ta ställ
ning till användning av datorer i samhället. Genom undervis
ningen i datalära ska eleverna 

* fii en orientering om databehan dlingsområden i dagens och mor
gondagens samhälle. 

* bli medvetna om datoranvändningens konsekvenser för individ 
och samhälle 

* fiz en inblick i hur databehandling med datorer går till 

* fa en orientering om lagar som berör datoranvändning" 
(CLEA, 1983, s 2; se även SOU 1985:50, s 53-59) 

Datorundervisning vid denna tidpunkt handlar således om datorer och om 
hur tekniken används ute i samhället. Datorn som ett pedagogiskt inlärnings
hjälpmedel är inte en prioriterad fråga vid denna tidpunkt. 

Datoranvändning - en manlig domän 
Datoranvändningens begränsning inom skolan till stadium (gymnasiet och 

grundskolans högstadium) och innehåll framkommer tydligt vid en datorkon
ferens för lärare i skola och vuxenutbildning om forskning, utveckling och 
metodik inom dataområdet (Datalär 84). Där redovisades t.ex. inget försöks
projekt med datoranvändning på lågstadiet. 

I den avslutande plenardiskussionen uttalade Anita Kollerbaur, dåvarande 
projektledare inom CLEA, sina tvivel om datorns införande på lågstadiet och 
sitt starka motstånd till utnyttjande av syntetiskt tal som hjälpmedel i under
visningen. 

Vid samma konferens 3 år senare finns fortfarande ett stort motstånd mot 
att införa datorer på grundskolans låg- och mellanstadium. Lars-Olof Jiveskog, 
medarbetare inom CLEA skriver i dokumentation till Datalär 87: 

"Innan datorerna kom in som obligatoriska insla g på hög- och gym
nasiestadierna föregicks detta av flera forsknings- och utveckl ingspro
jekt. Syftet var att söka besvara centrala pedagogiska frågor som väck
tes i samband med den nya tekniken. Resultaten från dessa projekt 
bidrog i hög grad till utformandet av de officiella policydokument som 
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i dag styr datateknikens användning i skolan. Dessa dokument beto-
nar, som ett resultat av vunna erfarenheter och insikter, att en dator
satsning på lag- och mellanst adierna för närvarande inte är aktuell" 
(Jiveskog, 1987, s 309). 

De forskningsresultat han syftar på är de som här tidigare nämnts.27 Vid 
nämnda Datalär-konferenser var den manliga dominansen påtaglig. 1984 del
tog enligt deltagarförteckningen 656 män och 168 kvinnor. 1987 deltog 449 
män och 168 kvinnor. Datorundervisningen introducerades således först på 
gymnasiet och i grundskolans högstadium till största delen av och för män. 

Datorutbildning för lärare 
I datorsatsningen på ca 50 miljoner per år som gjordes i och med att Data

lära infördes i Lgr 80 (Kollerbaur & Köhler, 1985) omfattades endast gymna
siet och grundskolans högstadium, vilket innebar att speciallärare och lärare på 
låg- och mellanstadiet inte fick del i den fortbildning som ingick i satsningen. 
Innehållet i utbudet av datorkurser som anordnas vid denna tid bestod främst 
av programmeringskunskap, vilket inte var den kunskap jag sökte. Då jag bör
jade mitt arbete med att utveckla datorprogram hade jag därför ingen som helst 
teknisk kunskap om datorer. Mina ansträngningar att komma med i de kurser 
som anordnades inom skolans ram avslogs med motiveringen att det inte fanns 
vare sig lämpliga program eller datorer på lågstadiet samt att den typen av un
dervisning inte alls hörde hemma på lågstadiet. Motiveringen till avslaget på 
min ansökan, får ses som anmärkningsvärd och som ett Chicken and egg pro
blem. Men det kan också uppfattas så att elever på låg- och mellanstadiet inte 
då och inte framdeles skulle komma i närheten av datorer förrän de kommit 
upp i högstadiet. 

De flesta lärare som undervisar på grundskolans lägre stadier är kvinnor. 
Genom att utestänga dem men också speciallärare från de datorkurser som an
ordnades som fortbildningskurser underströks datorns exklusivitet. Dessa åt
gärder har säkert medverkat till att många lärare upplevde att datoranvändning 
krävde insikter och färdigheter som var så komplicerade att de måste överläm
nas till teknisk expertis. Den negativa inställning till införandet av datorer på 

27 En förteckning över rapporter från Data Program Gr uppen visar att datorn i ett fåtal fall 
prövats som skrivhjälpmedel på låg- o ch mellanstadiet. De flesta rapporterna redovisar dock 
mer tekniskt inrikatade datorprojekt för äldre elever som t.ex Programvara för motorbranchens 
yrken, Datorstödd mätning och styrning och Datorstödd undervisning i matematik och kemi 
på gymnasieskolans NT-linjer ( Ds 1988:40). 
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grundskolans låg- och mellanstadium är mot bakgrund av den tekniska inrikt
ningen inte svår att förstå. 

I tidskriften Ny teknik, skrev Erland Rost (1986) en artikel med rubriken: 
"Håll datorerna borta från barnen tills de lärt sig räkn a., läsa och hoppa bock." 
Hans uttalande hämtar näring ur Sherry Turkles bok, "The Second Self -
Computers and the Human Spirit". Sherry Turkle studerade datorns påverkan 
på människan som själslig och tänkande varelse. Hon genomförde 400 inter
vjuer med datoranvändare i åldrarna fyra till fyrtio år. Samtidigt som Sherry 
Turkle säger att alla barn hon mött tycks ha fått en förbättrad livskvalitet säger 
hon också att vissa barn löper större risk än andra att påverkas negativt av dato
rer. I sin bok tillskriver hon datorn nära nog magiska egenskaper med förmåga 
att fånga sin användare i en människofrånvänd värld (Turkle, 1984). 

Ulla Riis (1986) kommenterar Turkle på följande sätt: 

Jag tror som Sherry Turkle a tt det verkar som om barn som umgås 
mycket med datorer tenderar att hålla isär känslor och tankar. Vi lever 
redan i en kultur där det intellektuella belönas. Människor som förmår 
hålla isär det känslomässiga och det rationella blir ofta mycket fram
gångsrika. Datorn förstärker detta tillstånd. Barnen växer upp till 
människor som kommer att halta sig genom livet" (Riis, 1986, s 7). 

Ulla Riis menar vidare att hon ser paralleller mellan de inlärningsstudios 
som växte fram på 1960-talet och datorer och hoppas att vi ska inse faran med 
datorer i undervisningen innan det är för sent. De argument som ofta anfördes 
i diskussioner om att låta elever p å lågstadiet arbeta med datorer kan samman
fattas som att man ansåg att datorerna innebar (1) ett mentalt hot, (2) ett so
cialt hot samt att de (3) byggde på en felaktig filosofi om hur inlärning går till 
(barn lär sig inte genom att titta på en skärm) och att de (4) utgjorde ett hinder 
för eleverna från att deltaga i andra viktiga aktiviteter (jfr Cohen, 1995). 

Detta synsätt kan nog åtminstone delvis förklara varför jag haft mycket svårt 
att få gehör för mina önskemål om ekonomiska resurser för att genomföra det 
projekt som ligger till grund för avhandlingen. 

Ytterligare en faktor som kan förklara varför det var svårt att få ekonomiskt 
stöd för projektet var det syntetiska talet. Det helt konstgjorda talet var fortfa
rande relativt okänt och Skolöverstyrelsen menade att talet var för entonigt och 
svårt att uppfatta. Eller som Anita Kollerbaur (CLEA) vid den avslutande dis
kussionen för konferensen Datalär 87 uttryckte det: "Talet är ju så plåtaktigt och 
omänskligt. " Det var således inte förrän projektet förankrades på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som ett utvecklingsprojekt av ett nytt 
tekniskt hjälpmedel som forskningspengar tilldelades. 
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Aktuell forskning och ny teknik 

Nya tekniska landvinningar som utveckling av persondatorer och syntetiskt 
tal (Carlsson, Granström & Hunnicutt, 1982) har gjort det möjligt att angripa 
läs- och skrivinlärningsproblem på ett nytt sätt. 

Det syntetiska tal jag använt i det projekt som ligger till grund för detta ar
bete är baserat på en teknik med formantsyntes som bl.a. benämns OVE III28. 
Systemet är utvecklat på KTH vid Institutionen för tal, musik och hörsel. Ut
vecklingen inleddes redan på 1950-talet under ledning av Gunnar Fant29. Re
dan från starten av utvecklingen av syntetiskt tal fanns förhoppningen att det 
konstgjorda talet skulle kunna uppnå en så hög kvalitet att det skulle kunna er
sätta mänskligt tal och bl.a. kunna användas som ett hjälpmedel för talskadade 
personer (Warrick m.fl., 1977). Men det var först 1983 som talet ansågs vara av 
sådan kvalitet att det kunde släppas för försäljning30 (Magnusson m.fl., 1984). 

Det syntetiska talet är baserat på språkregler31 och finns idag förutom på 
svenska även på tio andra språk32. Talet genereras av en regelbaserad text-till-
tal-omvandlare i form av en liten mikrodator (Carlson, Granström & Hunni
cutt, 1982, 1990). Datorn, som kopplas till det syntetiska talet, sänder en 
teckensträng till talsyntesens dator som därmed ger persondatorn en ny ut
trycksmöjlighet, dvs. gör att den "kan tala". 

28 OVE III finns beskrivet i en artikel av Liljencr ants (1968). 
29 En enkel beskrivning av utvecklingen av det syntetiska talet finns i The LM Ericsson prize 

1985. För en utförligare beskrivning av det formantsyntessystem som det svenska syntetiska 
talet utvecklat vid KTH bygger på lik som det snarlika amerikanska systemet, som i sin kom
mersiella version kallas DEC-talk, se Klätt (19 87). 

30 Vid projektets start kallades produkten SA 201 och såldes av INFOVOX som var ett nystartat 
bolag för a n ta hand om och försälja de produkter som utvecklats vid KTH. Efter några år 
övergick företaget till att bli ett h elägt Televerksbolag som hösten 1993 övergick till Telia AB. 
I dag heter företaget som producerar den talsyntesteknik vi använt TELIA PROMOTOR 
INFOVOX AB. 

3^ Se Carlson och Granström, (1976). 
32 Amerikansk engelska, brittisk engelska, danska, finska, franska, isländska, italienska, norska, 

spanska och tyska. 
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Text x Användar- * ' \ Lexikon \ Siffer- 3' \ 
Grafem 4. 
Fonem lexikon • / Regler / Regler 

Fonetisk text 

M/ 
Fonetiska 
Regler 

Talsyntes
apparat 

6. Tal 
-> 

Figur 2. Schematisk bild av INFOVOX text-till-talomvandlingsystem som byg
ger på talsyntesapparaten OVE III. 

Den text som skall läsas upp kan skrivas in på två sätt. Det mest vanliga 
sättet är vanlig ortografisk text, men man kan även för att direkt påverka uttalet 
skriva in texten fonetiskt. Omvandlingen av text till tal sker sedan i två steg 
(figur 2). I steg ett söks det inmatade ordet först i användarlexikonet (1) där an
vändaren själv kan bestämma uttal av önskad text eller tecken. Därefter söks 
ordet i systemets lexikon (2), som innehåller korrekt uttal av de vanligaste un
dantagsorden. Om det inskrivna är siffror eller vanliga förkortningar transskri-
beras det fonetiskt i box 3. Inskriven text som inte behandlas i box 1, 2 eller 3 
tas om hand av generella uttalsregler i box 4. 

I steg två översätts den fonetiska texten till talljud med hjälp av regler (5) 
som styr en talproduktionsmodell (6). Exempel på regler som används i box 5 
är koartikulationsregler, regler för reduktion samt regler för talets rytm och in
tonation. 

Användaren har även möjlighet att påverka talets dynamik, aspiration, ton
höjd och betoning. Programmet tillåter även användaren att välja mellan fyra 
olika förinställda röster som beroende på sin karaktär benämns: man, kvinna, 
barn och jätte. Taltempo och volym kan regleras såväl ex ternt via två rattar på 
högtalaren som internt via enkla kommandon i användarprogrammet. (För en 
fullständigare beskrivning av det syntetiska talet se Carlson m.flL, 1982, s 1604-
1607.) 

Trots att såväl tekniken som reglerna som styr uttalet förbättrats under de 
tio år som projektet varat har grundprincipen för det syntetiska talet inte änd
rats. Den tekniska utvecklingen har bl.a. inneburit att systemet fått såväl ökad 
kvalitet som kapacitet på en mindre yta, vilket inneburit att den enhet som le
vererar talet har haft något varierande utseende. Förutom externa enheter för 
det syntetiska talet utvecklades också under denna tid "talkort" som kunde 
monteras in i datorn. Detta innebar att den synliga högtalaren kunde göras 
mindre samt att tekniken kunde byggas in i bärbara datorer och därmed bli ett 
mer hanterbart hjälpmedel för t.ex. talskadade personer. Nu finns också versio
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ner i form av program för PC eller Mac som utnyttjar datorns inbyggda ljud
möjligheter. 

När projektet inleddes fanns inga rapporter om tidigare användning av den 
ljudningsfunktion som utvecklades inom projektet. Ljudningsfunktionen inne
bär att nedtryckning av en bokstavstangent levererar ett bokstavsljud: la:!\ Ibi\ 
Ici y Idi osv. och inte som tidigare bokstävernas namn som t. ex. /a: I, I be: I, /se:/} 

lde:l osv. Tekniken utvecklades m.a.o. så att den tillät ljudning av text. 

Tidigare erfarenheter av undervisning med syntetiskt tal 
De första indikationerna på värdet av syntetiskt tal i undervisning i Sverige 

rapporterades från Bräcke Ostergårdsskolan i Göteborg, som medverkade i ett 
samarbetsprojekt med Institutionen för tal, musik, hörsel vid KTH (Carlson 
m.fl., 1980). Läsåret 1978-79 deltog tre talskadade lågstadiebarn i ett tränings
program för skrivträning. Det faktum att barnen kunde lyssna på de ord de 
skrivit hjälpte dem att befästa minnesbilden av ords utseende och hur de uttala
des. Lärarna kunde observera en gynnsam effekt av träningen (Holmberg & 
Klarquist, 1983). 

Litteratursökning bl. a. med hjälp av ERIC33 visar att syntetiskt tal även 
utanför Sverige tidigare använts i undervisningssammanhang för fysiskt 
och/eller mentalt handikappade och då särskilt talhandikappade. Bruno (1983) 
använde syntetiskt tal (Votrax Type 'N Talk) för talträning av fyra mentalt re
tarderade icke talande barn. Meyers (1984) använde i tre olika studier ett tal
syntessystem kallat Echo 2 för språkträning av gravt handikappade och icke ta
lande barn i åldrarna 18 månader till 16 år. Trots att de talsyntessystem, som 
användes i nämnda studier, uppvisar betydligt sämre taluppfattbarhet (Greene, 
Logan & Pisoni, 1986, s 104) än det som använts i detta arbete, visar resultaten 
en tydlig och positiv effekt av att barnen både kunde höra och se det de skrev. 

Teresa Rosegrant, biträdande professor inom lärarutbildningen vid Arizona 
State University och Laura Meyers, professor i lingvistik med inriktning på 
barnspråksutveckling har tillsammans arbetat med språkstimulering av handi
kappade barn. I en artikel av Trachtman (1984) får man en bild av Meyers och 
Rosegrants arbete och deras positiva erfarenheter av taldatorbaserade program 
som de själva utvecklat för att stimulera såväl tal- som läs- och skrivutveckling 
hos flerhandikappade barn. De menar att en av anledningarna till de positiva 
resultat som de uppnått är följande: 

33 Educational Resources Information Center 
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"One way our sof tware is different, is that nothing happens unless the 
child is doing something. The computer never tell s the child what to 
do next. That's why you nee d a teacher or parent there. The computer 
is the child's tool, not his tea cher" (Trachtman, 1984, s 50). 

De ser inte på datorn som något magiskt och de har ingen tilltro till vanligt 
förekommande datorstödd undervisning eller motiverande datorspel. Deras 
tilltro står till barnen (ibid). 

Trachtmans artikel stärkte min uppfattning om att taldatorbaserade språk
träningsprogram skulle kunna ha pedagogiska kvaliteter, som man inte under
sökt i tidigare datorprojekt. Någon tidigare erfarenhet av att använda syntetiskt 
tal i undervisningen av läs- och skrivsvaga icke talskadade elever i Sverige fanns 
inte när OVE-projektet startade 1983. Jag har inte heller kunnat finna någon 
artikel publicerad vid denna tid som redovisar användandet av datorprogram 
med syntetiskt tal för läs- och skrivträning av icke fysiskt handikappade barn. 

Under de år, som projektet pågått, har emellertid flera såväl nationella som 
internationella studier visat på positiva effekter av läs- och skrivträning med 
syntetiskt tal (Hennebois, 1991; Holmberg, 1991; Johansson, 1993; Nicolson, 
Pickering & Fawcett, 1990; Olson, Foltz & Wise, 1986; Olson & Wise, 1992; 
Olofsson, 1988, 1992; Petersen, 1990, Reitsma, 1988; Wise & Olson, 1992; 
Wise, Olson & Ring, 1997). I samtliga dessa studier framgår att ökad motiva
tion till läs- och skrivträning utgör ett påtagligt resultat. 

Taluppfattbarhet och attityder till syntetiskt tal 
Det syntetiska talets intonationsregler är begränsade, vilket innebär att talet 

får en själlös och attitydfri framtoning. Detta attitydfria tal uppfattas av många 
vuxna, som ej är vana att lyssna till det, som onaturligt och svårt att förstå. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att i en normal talsituation med mänskligt 
tal sker kommunikationen med extra lingvistiska signaler. Med syntetiskt tal 
finns inga ledtrådar i form av ickespråkliga parametrar. På grund av det synte
tiska talets intonationsmönster blir talet inte heller lika förutsägbart. Dessa 
faktorer innebär att vi måste använda mer uppmärksamhet på att tolka själva 
talsignalen vilket ställer ökat krav på koncentration. Den lätthet varmed en 
mänsklig dialog kan genomföras kan således inte tillämpas när man använder 
syntetiskt tal (Fant, 1989; Liberman m.fl, 1967). 

Detta innebär att taluppfattbarheten av det syntetiska talet kräver en större 
resursinsats än det mänskliga talet vilket av många uppfattas som tröttande och 
ibland även frustrerande. Det är dock bl. a. denna ökade resursmobilisering 
som jag antar har en förstärkande effekt i ljudåterkopplingen när den utnyttjas 
för läs- och skrivträning. 
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En annan viktig skillnad mellan mänskligt och syntetiskt tal är att den 
mänskliga talsignalen bl.a. saknar akustisk-fonetisk konstans (Liberman m.fl., 
1967, s 452-471). En människa har svårt att uttala samma ord eller mening 
flera gånger efter varandra så att talsignalerna blir identiska. Om det förflyter en 
viss t id t. ex. en dag mellan uttalandet av meningen eller om den upprepas av 
en annan person blir variationen än mer betydande. Den mänskliga talsignalen 
är således såväl kontext- som tid och talarberoende. Men denna akustiska ljud
skillnad är normalt helt försumbar i en talad situation där det gäller att tolka in
nehållet (Friedman, 1978). Det är när det gäller att identifiera de enskilda 
språkljuden, som detta kan orsaka problem, och då särskilt för elever med 
auditiv dyslexi (Gjessing, 1978). Dessa skillnader hos ett och samma ljud kan 
antas försvåra identifierandet och befästandet av ljuden. Howell (1980) har i en 
undersökning där nya ord presenterades med lika respektive olika röster visat, 
att nya ord lättare befästs om de upprepas så lika som möjligt. En annan av 
fördelarna med det syntetiska talet är således att ljuden i ett och samma ord i 
samma kontext, så länge det inte avsiktligt ändras av användaren med hjälp av 
användarlexikonet, uttalas lika oavsett hur många gånger det upprepas. Denna 
ljudkonstans hos det syntetiska talet menar jag även kan bidraga till att elever 
med fonologiska problem lättare lär sig att diskriminera och identifiera språk
ljuden, dvs. skilja dem åt i det ljudpaket som ett ord utgör. 

Det syntetiska talet innebär således att lyssnaren måste vara mer uppmärk
sam på de ljud som talsyntesen producerar än vad som behövs för att tolka 
mänskligt tal. Det som skiljer mänskligt och syntetiskt tal (och som för ovana 
lyssnare framstår som negativa faktorer) skulle således kunna vara faktorer som 
gör återkoppling med syntetiskt tal till speciellt positiva faktorer och som bidrar 
till att öka den fonologiska medvetenheten, vilket är en viktig del i arbetet med 
OVE-programmen. 

Möjligheter och begränsningar med syntetiskt tal 
Ord som stegen och tomten kan anta olika intonationsmönster och i mänsk

ligt språk är det betydelsen, som avgör vilken ordton orden skall tilldelas. För 
det syntetiska talet gäller att sådana ord endast ges ett intonationsmönster i ta
get dvs. uttalet anpassas ej till kontextet. Med hjälp av användarlexikonet kan 
emellertid brukaren vid behov ändra uttalet och få det uttal som önskas. Det 
syntetiska talet produceras med hjälp av språkregler. Vissa frekventa ord, som 
bryter mot dessa regler, finns lagrade i ett särskilt lexikon i systemet (se figur 2). 
Detta lexikons lagringsutrymme är emellertid begränsat, varför vissa och då 
framför allt sammansatta ord ibland får ett felaktigt uttal trots att de är rätt sta
vade. Detta kan dock åtgärdas av brukaren/läraren i det speciella ovan nämnda 
användarlexikonet eller genom att man sätter ett bindestreck mellan orden di
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rekt i den text man skriver. Reglerna för uttal av ord, som stavas med t.ex. sj-
ljud eller tj-ljud, gör att många felstavningar ger korrekt uttal. Denna egenhet 
hos det syntetiska talet kan emellertid - om läraren är medveten om det - vän
das till något positivt. Om en elev t.ex. avser att skriva ordet <chans> me n sta
var det <sjans> kan läraren påpeka att maskinen har registrerat stavningen som 
ett sj-ljud trots att det i det aktuella ordet skall stavas på ett annat sätt. Läraren 
får därmed tillfälle att förklara och samtala med eleven om stavningssättet i en 
aktuell situation. Felstavningen kan rättas till på ett sådant sätt att elevens fel
stavning framstår som "en klok felstavning", dvs. eleven har valt ett sätt att 
stava sj-ljudet som låter rättx men som enligt våra många och krångliga 
stavningsnormer för sj-ljudet är fel i det aktuella ordet. Felstavningar som låter 
rätt och som inte rättas av eleven ger läraren indikation om att eleven hör vilka 
ljud som finns i ordet (klarar ljudsegmentering) men saknar kunskap om hur 
ljuden skall stavas. 

Text-till-taltekniken, som bygger på uttalsregler, medför således att vissa ord 
som är rätt stavade uttalas fel samt att felstavade ord ibland uttalas rätt. Dessa 
brister eller begränsningar i regelsystemet för det syntetiska talet innebär emel
lertid även att skillnader mellan det talade språket och skriftspråket framträder 
på ett mer explicit sätt, vilket kan antas innebära ökade möjligheter att komma 
till rätta med denna typ av stavningsproblem. 

Läs- och skrivträning med ljudåterkoppling innefattar en ny 
inlärningsdimension 

"Mången föreställer sig, att det icke kan gifuas mer än ett sätt att lära 
barn läsa, det nemligen, hvarpå vi sjel fve i vår barndom fatt mer eller 
mindre mödosamt lära o ss den svåra kon sten. ... Detta är ett misstag 
Det gifves i sjelva verket knappast något läroämne, tillhörande den 
första barnundervisningen, för hvilket en sådan mångfald a f olika 
f ö r f a r i n g s s ä t t  f i n n e s ,  s o m  j u s t  d e t t a  "  ( S v e d b o m ,  1 8 5 4 ,  s i ) .  

Läs- och skrivsvårigheter är, som tidigare redovisats, ett komplext problem. 
För att klara problem är det viktigt att man är motiverad att ta itu med dem 
och att man upplever att man har tillgång till de redskap som behövs för att 
kunna påverka sin situation. En annan mycket viktig faktor är att man märker 
att det lönar sig att anstränga sig dvs. att man märker positiva förändringar. 

De läs- och skrivsvaga elevernas normala inlärningssituation innebär att de 
har små möjligheter att själva bedöma sina läs- och skrivprestationer. Kontrol
len överlämnas till läraren, annan vuxen, en kamrat eller ett datorprogram som 
signalerar när eleven stavar fel, dvs. kontrollen blir extern. Taube (1988) har 
visat att elever, som redan på lågstadiet behöver och får mycket hjälp, vänjer sig 
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vid att inte lita på sig själva, vilket leder till en försvagad självbild och ökad 
hjälplöshet. 

Tekniken att överföra datortext till syntetiskt tal öppnar inte bara helt nya 
träningsmöjligheter för läs- och skrivsvaga elever u tan bör också kunna medföra 
ökade möjligheter för läraren att upptäcka de enskilda elevernas olika problem. 
Detta är i sin tur en viktig förutsättning för att kunna erbjuda adekvat hjälp. 
Korrekturläsning av inskriven text kräver för att eventuella felaktigheter skall 
upptäckas antingen 1) att eleven ser att ordet är felstavat, vilket innebär att or
det finns lagrat som en ortografisk enhet och att korrekturläsningen sker på en 
nivå där eleven har direkt visuell access t ill ordet, eller 2) att eleven vid korrek
turläsningen gör en ny segmentering som även omfattar en fonologisk omtolk-
ning (Lundberg, 1981, s 14; Stanovich, 1986, s 377) av de enskilda grafemen 
och således "hör"34 att ordet är felstavat (Edfeldt, 1959). Elever i tidiga stadier 
av läs- och skrivinlärning utgår vanligen från att det ord de nyss skrivit är kor
rekt stavat. Vid förnyad läsning av ordet sker därför ingen ny segmentering som 
skulle kunna möjliggöra att fel upptäcks. För elever med LoS innebär ofta även 
en ny segmentering att de inte upptäcker fel därför att de upprepar tidigare seg
menterings- och/eller översättningsfel. 

Möjligheterna att lyssna på det som skrivs innebär att vissa felstavningar blir 
hörbara. Med ljudåterkoppling får eleven således en utökad möjlighet att själv 
bedöma det han skriver. Han blir därmed inte lika utelämnad till extern kon
troll som i vanlig lärarledd undervisning eller datorundervisning utan auditiv 
återkoppling. 

I den tysta lässituationen avslöjas inte en felaktig avkodning En frekvent 
felaktig avläsning kan leda till att en felaktig avkodning lärs in (Olson, Foltz & 
Wise, 1986). Högläsning tillsammans med en kontrollerande person möjliggör 
att sådana problem kan avslöjas. Även för den erfarne läraren med god känne
dom om elevens lässtil och läsförmåga är det emellertid en svår uppgift att veta 
när och hur ofta han bör medvetandegöra eleven om felaktig avkodning. Ett 
högfrekvent påpekande om avläsningsfel riskerar att rikta elevens hela upp
märksamhet på att åstadkomma en korrekt avläsning, vilket innebär stor risk 
för att läsningens essens går förlorad (Allington, 1980). För litet avkodnings
stöd kan leda till att ingen läsförståelse uppnås. Ljudåterkoppling kan, som tidi
gare nämnts, även kopplas till redan färdigskriven text. Beroende på hur pro
grammet är utformat kan eleven som läser en färdig text från skärmen med pil
tangenter eller muspekare begära att få den text som markeras uppläst för sig. 
Eleven kan alltså då själv bestämma när han/hon behöver avkodningshjälp. 

34 Åke Edfeldt har i sin avhandling beskrivit hur hörbar ljudning för den som är i färd med att 
lära sig läsa så småningom övergår till ett tyst tal (Silent speech). Talrörelser kan alltså 
registreras även om inga talljud är hö rbara annat än för läsaren sj älv (Edfeldt, 1959). Det tysta 
talet innebär en förstärkt fonologisk omtolk ning. 
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En förutsättning för en positiv utveckling av elevens stavnings- och läsför
måga är att övningarna utgår från det barnet kan och att man inte staplar flera 
svårigheter i en inlärningssituation på varandra. Tidiga och kontinuerliga dia
gnoser av elevens läs- och skrivfärdigheter kan därmed ses som en förutsättning 
för en gynnsam utveckling av läs- och skrivförmågan för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

Erfarenheten visar att läs- och skrivsvaga elever eller vuxna sällan tillfrågas 
om hur deras problem gestaltar sig eller upplevs. Individens egen uppfattning 
av sina problem inte bara bör utan måste givetvis ingå i en diagnostisering. Ele
vens ökade möjlighet att upptäcka vilka fel han gör och i vilka sammanhang 
han gör dem, kan antas innebära att han får en ökad insikt om sina problem, 
vilket i sin tur kan leda till att han lär sig att bemästra dem. 
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FAS 1 

Kapitel 7 

Den första explorativa fasen 

Syftet med arbetet i Fas 1 
Syftet med arbetet i projektets inledande fas var att utveckla och testa en 

första version av olika träningsprogram baserade på ljudåterkoppling med syn
tetiskt tal. 

En grundförutsättning för att använda syntetiskt tal var att talkvaliteten och 
elevernas inställning till talet inte skulle utgöra några hinder. Viktiga och pri
mära frågeställningar i denna första explorativa fas var således att utröna dessa 
faktorer. 

Parallellt avsåg jag även att genomföra en första explorativ träningsstudie i 
enlighet med avhandlingens syfte och övriga frågeställningar beträffande pro
graminnehåll och arbetssätt, dvs. vad ljudåterkoppling och arbetssätt betyder 
för elevernas utveckling av fonologisk medvetenhet och självbild. 

I det följande ges en kortfattad beskrivning av utvecklingsarbetet med pro
grammen samt en presentation av innehåll och arbetssätt. Vidare redovisas det 
explorativa utvärderingsarbetets genomförande och resultat. Utvärderings
arbetet i denna fas omfattar två studier; en träningsstudie med pre- och posttest 
och en experimentellt upplagd textreproduktionsundersökning. Redogörelsen 
för arbetet under Fas 1 avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Teknisk utrustning och programutveckling 
När projektet startade 1983 fanns inga datorer på grundskolans lågstadium. 

Jag behövde därför en dator som var så lätt som möjlig att transportera mellan 
olika arbetsplatser. Från tidigare projekt vid institutionen för Tal, Musik och 
Hörsel på KTH fanns två s.k. portfölj datorer. Displayen på dessa datorer 
rymde fyra rader med 20 bokstäver på varje rad. Displayens utformning och 
datorns begränsade minneskapacitet (32 kb) satte helt naturligt vissa gränser för 
vår programdesign. Programmen lagrades på microkassetter. Byte av program 
kunde göras med hjälp av en inbyggd kassettbandspelare. I datorn fanns också 
en mycket liten inbyggd skrivare. För det syntetiska talet användes den första 
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talsyntetisator, som släppts ut för kommersiellt bruk, Text-till-talomvandlaren, 
SA201, (OVE III, se Liljencrants, 1968). 

En av basfunktionerna i det talsyntessystem, som använts i programmen, är 
att nedslag av en bokstavstangent återger bokstavens namn dvs. /a:/, I be:! I se: I, 
lde:ly le:! osv. Grundfunktionen i program och arbetssätt skulle emellertid base
ras på att ljudåterkopplingen vid nedslag av bokstavstangent skulle återge bok
stavens ljud dvs. la:I, Ibi, /se:^! Idi, le:/, osv. Eftersom den funktionen inte in
gick i det system som programmen skulle baseras på var det en primär uppgift 
att utveckla denna specifika funktion. Mitt önskemål var att ljudningen skulle 
vara så rikssvensk, dialektalt neutral, som möjligt. Med min tekniske medarbe
tare Karoly Galyas hjälp utvecklades så en primär ljudningsfunktion. Då ljud
ningen var baserad på talsyntesens underliggande uttalsregler innebar det att jag 
tvingades acceptera lösningar som jag inte var helt nöjd med som t.ex. uttalet av 
Ir/ och Ivi En annan mer naturlig begränsning var bestämningen av uttalet av 
vokalerna i enskild ställning. Eftersom svenska språket endast har nio bokstäver 
för dessa ljud bestämdes uttalet till att låta som när man ljudar vokalerna i alfa
betet dvs. "långa". 

Den egentliga programutvecklingen innebar dels fastställande av en prelimi
när programdesign, dels ett faktiskt programmeringsarbete. Innehållet i de olika 
programmen skulle baseras på språkövningar som jag tidigare utvecklat och an
vänt i min undervisning. Programdesignen innebar att jag behövde ta ställning 
till vilka övningar som skulle tas med samt hur arbetet med de olika övningarna 
skulle framställas för användaren. 

Eftersom jag inte hade någon kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med 
datorer innebar översättningen till datorprogram att jag tvingades tänka i för 
mig helt nya banor. Jag hade emellertid helt klart för mig att elevens arbete 
skulle bygga på att han/hon kunde höra allt som skulle framträda på skärmen. 

För programmeringsarbetet hade jag hjälp både av Karoly Galyas och en 
programmeringskunnig tekniker. Det visade sig snart att ptogrammerarens och 
pedagogens sätt att tänka kring utformningen av datorprogram var mycket 
olika. Programmeraren, hade vissa färdiga programmeringsmönster och ville 
förstås använda dem i sin uppbyggnad av programvaran. För mig, som saknade 
den kunskapen, var det fritt att tänka ur användarens synpunkt. Jag var m.a.o. 
inte bunden till redan färdiga mönster för programutformning. 

För att kommunikationen mellan mig och programmeraren skulle fungera 
krävdes dock att jag till viss del tillägnade mig ord och uttryck, som är specifika 
i datorsammanhang. Som lekman på dataområdet var det ofta svårt att hävda 

eftersom bokstaven < c > kan uttalas både som se och kå valde vi att låta bokstaven ha kvar sitt 
namn /se:/. 
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de funktionskrav jag hade. Min medarbetare Karoly Galyas hade emellertid 
pedagogiska studier i sin utbildning, men var framför allt en levande pedagog 
med förmåga att förstå och överbrygga de kommunikationsproblem som ibland 
uppstod mellan mig och programmeraren. Allt eftersom programmeringsar
betet förflöt lärde vi oss mer om varandras sätt att tänka, vilket helt naturligt 
underlättade vår kommunikation och utbyte av idéer om hur programmen 
skulle utformas och fungera. 

Programmens innehåll och utformning 
Basprogrammet (ljudaprogrammet) utformades som ett enkelt talande ord

behandlingsprogram - en talande skrivmaskin, där eleven får omedelbar och 
samtidig visuell och auditiv återkoppling av allt som skrivs med obegränsad 
möjlighet till repetition av enskilt ljud, delar av ord, färdigt ord, delar av en 
mening, fullständig mening, del av inskriven text eller allt som skrivits. 

Ett tryck på mellanslagstangenten åstadkommer syntes av de bokstäver eller 
siffror som skrivits. För att få syntes av ord till en mening måste returnknappen 
<Enter> tryckas ner. Felaktigheter kan raderas på två sätt antingen genom att 
med pilförsedd funktionsknapp stega bakåt eller genom att använda en 
"suddknapp" <Del>. 

Trots att programmen gjordes så att eleven skulle kunna arbeta självständigt 
utan direkt behov av assisterande lärare var min tanke att undervisningen indi
rekt skulle vara lärarledd. Genom att sitta bredvid eleven skulle läraren ha möj
lighet att studera elevens angreppssätt i de olika arbetsmomenten och vid behov 
kunna bistå eleven. Ljudaprogrammet36 gjordes så att det även skulle kunna an
vändas för lästräning. Med hjälp av piltangenterna kunde markören flyttas över 
texten och med de olika funktionstangenterna kunde användaren bestämma vad 
han ville ha uppläst som bokstav, ord, mening, eller större textstycke. 

Den fonologiska medvetenheten skulle tränas i alla program. För specifik 
träning av olika fonologiska problem utvecklades 20 träningsprogram (se tabell 
2, program 3-21 samt 24). 

Senare omdöpt till Skrivning. 
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Tabell 2. Förteckning över OVE-programmen. 

11. VILKA VOKALER (ALLA) 
12. LÅNG/KORT VOKAL 

7. HITTA VOKALEN 1 
8. HITTA VOKALEN 2 
9. HITTA VOKALEN 3 
10. HITTA VOKALEN 4 

1. LJUDA 
2. RÄTTSTAVNING 
3. SKILLNAD 1 b/ d 
4. SKILLNAD 2, D/T, P/B, K/G 
5. SKILLNAD 3, M/N, F/v 
6. SKILLNAD 4, SK/k, (SJ/tj) 

13. LÅNG/KORT VOKAL PARVIS 
14. LÅNG VOKAL BLIR KORT 
15. VILKET ÄR ORDET? STAVELSESYNTES 1 
16. VILKET ÄR ORDET? STAVELSESYNTES 2 
17. LJUDSYNTES 1 
18. LJUDSYNTES 2 
19. RIMMA OM DJUR 
20. POSITIONSANALYS 
21. LJUDSUBTRAKTION 
22. BILDA NYA ORD MED -NING 
23. BILDA NYA ORD MED -SAM 
24. GISSA ORDET 

De olika programmen omfattar övningar av den typ av problem som är 
vanliga för elever med läs- och skrivsvårigheter. I de olika programmen tränas 
således diskriminering av ljudlika ljud som t.ex. t/d, f/v, sj/tj (3-6), identifika
tion av vokal i olika positioner i ord (7-10), identifikation av alla vokaler i ord 
(11), lång/kort vokal (12-14), stavelse- och ljudsyntes (15-18), rimförmåga 
(19), positionsanalys (20), dvs. identifikation av ett visst ljuds placering i ett 
ord samt ljudsubtraktion (21), vilket innebär att ett ord presenteras och en del 
av ordet sedan plockas bort. Elevens uppgift är att avgöra vad som plockats 
bort. I ljudsubtraktionsprogrammet, måste eleven minnas både det kompletta 
ordet och den förkortade versionen under den nödvändiga interna segmente
ring s- och analysprocessen för att kunna avslöja vad som tagits bort. Detta krä
ver en hel del av elevens arbetsminne vilket, som tidigare redovisats, är en viktig 
förutsättning vid läs- och skrivförmåga men ofta brister för elever med läs- och 
skrivsvårigheter (Downing & Leong, 1982). Programmen 22 och 23 innehåller 
övningar som är av grammatisk karaktär. I de programmen skall eleven om
vandla verb till substantiv eller adjektiv med -ning eller -sam, ex: skriva - skriv
ning, arbeta - arbetsam. 

Då eleven inte förväntas kunna läsa för att kunna utnyttja programmen ges 
även instruktionerna till de olika övningarna med syntetiskt tal. 

Ett av programmen, Gissa ordet (24), utformades som en lek där eleven uti
från kunskap om antal bokstäver ska komma fram till vilket ord som avses. 
Denna lek syftar till att bygga upp kunskap om ordens "anatomi och struktur" 
(Lundberg, 1984), dvs. läraren erbjuds här ett lämpligt tillfälle att berätta om 
ord utifrån ett metaspråkligt perspektiv. OVE talar om hur många bokstäver 
ordet har. Läraren kan sedan ge eleven olika typer av ledtrådar som t. ex. infor
mation om att den näst sista bokstaven är en av våra tre vanligaste vokaler. 
Eleven får veta eller vet sedan tidigare att han då har att välja mellan e, a och o. 
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Då eleven har valt ett ord, som läraren ska gissa, kan. lära ren ställa frågor som 
får eleven att reflektera över det ord som valts. Läraren kan t.ex. fråga efter hur 
många vokaler som finns i ordet, om ordet börjar på en vanlig konsonant, be 
om en synonym eller homonym till ordet etc. Med andra ord i denna interak-
tion mellan elev, lärare och dator finns många möjligheter för läraren att hjälpa 
eleven till en ökad medvetenhet om såväl ordens form, dvs. stavningssätt, struk
tur, grammatisk form och tillhörighet, som deras betydelse och ursprung. 

Två träningsprogram utformades som s. k. ramprogram: Rättstavning (2) 
och Lång/kort vokal (12). I ramprogrammen fanns instruktionen och utvärde
ringssättet av elevens svar lagrade i programmet och orden som ingick i övning
arna kunde på ett enkelt sätt vid behov ändras av användaren (läraren). 

I alla programmen finns möjlighet till obegränsat antal repetitioner av ljud
återkoppling vid tillfälle som eleven själv väljer, vilket kan antas innebära en 
kompensation och ha en överbryggande funktion vid bristande arbetsminne 
(Baddeley, 1978, 1986; Ellis, 1988). I träningsprogrammen kan eleven lyssna 
och jämföra den auditivt presenterade uppgiften med sitt föreslagna svar så 
många gånger som han önskar innan han bekräftar svaret med tryck på returk
nappen <Enter>. Det avgivna svaret presenteras på displayen allt eftersom det 
skrivs in, med parallell visuell och auditiv ljudåterkoppling. Om det sludiga 
avgivna svaret är fel, kommer ett såväl auditivt som visuellt meddelande om 
detta, samtidigt som det korrekta svaret skrivs ut ovanför det felaktiga. Eleven 
har således tillgång till en auditiv och en visuell bild av både det felaktiga och 
det korrekta svaret, vilket ger honom möjlighet att studera vari skillnaden 
består. 

För utskrift av arbetet gjordes två program, ett som skrev ut ren text och ett 
som skrev ut alla tangenttryckningar. Alla felval, raderingar och utnyttjande av 
funktionstangenter kunde således registreras. Denna utskrift var också avsedd 
att tjäna som ett enkelt diagnosinstrument. 
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Träningsstudie 1 

Vid vårterminens start (1984) bedömdes tillräckligt många av de planerade 
programmen vara i ett sådant skick att de kunde användas i en undervisnings
situation och därmed kunde den första explorativa träningsstudien påbörjas. 

Metod 

Undersökningens uppläggning 
Den explorativa träningsstudien med pre- och posttest planerades att om

fatta 24 träningstillfällen med 2 tillfällen à 20 min per vecka. Med känt bortfall 
för lov, studiedagar och ett uppskattat bortfall p.g.a. oförutsedda händelser be
räknades träningsperioden inledas i vecka 4 och avslutas i vecka 20. Diagnosti-
sering av deltagande elever samt pretest skulle administreras omedelbart före 
träningsperioden och posttesten i direkt anslutning efter träningsperioden. 

Deltagare i studien 
I avsaknad av projektmedel måste arbetet under denna första fas genomföras 

helt på ideell basis. Med mig själv som enda lärare för eleverna vid de speciella 
träningspassen måste dessa passas in i mitt ordinarie lärararbete. Detta innebar 
bl. a. att eleverna, som skulle deltaga i studien, måste komma från min egen 
skola samt att undervisningen av dessa elever måste förläggas till tid då jag var 
undervisningsfri. 

Nio elever med läs- och skrivproblem (alla pojkar) valdes ut av sina respek
tive klass- och speciallärare att ingå i undersökningsgruppen. Två pojkar, 8 år 3 
mån respektive 9 år37 gamla gick i åk 2. Fem pojkar tillhörde åk 3. Deras ålder 
varierade från 9 år 3 mån till 9 år 9 mån och två pojkar båda 11 år och 2 mån 
gick i åk 5. 

Skolan var en vanlig låg- och mellanstadieskola i ett medelklassområde. 

^ Denne elev var född på årets sista dag och ansågs må bra av att vänta m ed skolstarten till 
nästkommande år. Därav hans ålder i åk 2. 
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Diagnostiserande instrument 
I samband med att speciallärarna anmälde elever, som de ansåg vara lämp

liga att medverka i studien, lämnade de både en muntlig och en skriftlig moti
vering till varför de valt ut ifrågavarande elever. 

För att komplettera speciallärarnas information om de 9 eleverna diagnosti
serades de med test som avsåg att ge information om självbildsuppfattning 
(Flagg- och Ballongbarnet), problemlösningsförmåga (modifierad version av 
Ravens matriser), icke-språklig minnesförmåga (VADS) samt språklig medve
tenhet (fyra fonologiska test utvecklade inom Bergenprojektet). Trots att ett av 
testen (problemlösningstestet) kan anses vara åldersrelaterat användes samma 
test för alla elever. Samtliga instrument finns beskrivna i Appendix 1. 

Utvärderande instrument 

Pre- och posttest 

Av främst praktiska skäl valde jag att arbeta med grupptest. För att få en bild 
av elevernas fonologiska utveckling samt deras läs- och stavningsutveckling val
des 6 delprov ur Diagnostiska läs- och skrivprov för åk 2 (DLS): Var hörs lju
det?, Ljudförväxling, Lång-kort vokal, Läsförståelse, O rdförståelse samt Dikta
men (Björkquist & Järpsten, 1975), vilka är vanligt förekommande test för 
studier av denna karaktär. 

För samdiga elever va ldes test avsedda för åk 2. Orsaken därtill var att de 
yngsta eleverna kom från åk 2. För de äldre eleverna indikerade de diagnostise
rande språkliga testen samt informationen från deras respektive klasslärare och 
speciallärare att dessa elevers läs- och skrivfärdigheter kunde jämföras med läs-
och skrivfärdigheter för åk 2-elever. 

Observationer, diskussioner och informella samtal 

Min arbetssituation medförde att jag på nära håll genom observationer, dis
kussioner och informella samtal med såväl lärare som elever kunde göra iaktta
gelser av intresse för projektet. 

För att föräldrarna till de deltagande eleverna skulle få kännedom om hjälp
medlet som deras barn arbetade med, inbjöds de att närvara vid minst ett trä
ningstillfälle. 

Utifrån den muntliga och skriftliga information som jag fi ck av respektive 
försökspersons klass- och speciallärare vid uttagningen av eleverna samt utifrån 
resultaten på de efterföljande diagnostiserande testen sammanställdes en elev-
profil för var och en av de nio försökspersonerna. 
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Beskrivning av eleverna 

Tabell 3. Elevernas värden på de icke språkliga diagnosproven. 

Test 
Åk 2 Åk3 Åk 5 

Test A B C D E F G H I Max* M Std M 
Självbild 17 19 16 16 20 16 13 13 18 20 16,44 2,40 14,81 

Raven 18 11 20 14 7 19 23 19 24 35 17,22 5,56 20 A2 

Raven tid 5 5 8 7 9 10 8 7 8 7,44 1,67 
VADS tot3 16 22 21 16 20 20 17 22 23 28 19,67 2,69 

VADSAM4 4 5 6 4 5 6 5 6 7 7 5,33 1,00 

VADS VM5 4 5 7 5 6 5 4 6 7 7 5,44 1,13 

VADS AS6 4 6 5 4 4 5 4 5 5 7 4,67 0,71 

VADS VS7 4 6 3 3 5 4 4 5 4 7 4,22 0,97 

1 Medelvärde för en grupp med specifika läs- och skrivsvårigheter (Taube, 1981, Lundberg 1 979, 
s 57-58). 

2 Medelvärde för dyslexielever i åk 3 i Bergenprojektet (Tornéus, 1983, s 139) 

3 Totalt värde ^Auditivt/Mundigt, ^Visuellt/Mundigt, ^Auditivt/Skriftligt, 7Visuellt/Skrifdigt 
(Koppitz, 1977, s 186). * Max = Högsta möjliga antal rätt. 

Tabell 4. Elevernas värden i lösningsprocent på de fonologiska proven samt 
referensvärden för elever i åk 2 och åk 3. 

Test 
Åk 2 Åk3 Åk5 Åk2 Åk3 

Test A B C D E F G H I DG KG DG KG 
Ljudsegment.. .94 .94 1,00 .88 1.00 1,00 1,00 .88 .94 .82 .95 .98 .99 
Ljudsyntes .88 .41 .82 .64 .88 1,00 1,00 o

 
o
 

bo
 

to
 

.71 .83 .91 .96 
Ljudposition 

OO OO oo OO 

.81 .50 .75 .88 .81 1,00 .94 .71 .87 .93 .99 
Ljudsubtrak... .33 .27 .60 .53 .60 .93 .93 .80 .73 .48 .67 .66 .76 
Medelvärde .76 .63 .81 .64 .81 .95 .94 .92 .86 .68 .83 .87 .93 

DG = Dyslexigrupp. Denna referensgrupp utgör en dyslexigrupp o m 46 barn ( 38 pojkar och 8 
flickor) som ingick i en undersökning som genomfördes 1978/79 inom Umeå kommun, (Tor
néus m.fl., 1984, s 13). Samdiga 46 barn hade läs- och skrivsvårighet er, dvs deras prestation i läs-
och skrivprov låg signifikant under den nivå som kunde förväntas utifrån deras allmänna för
ståndsutveckling. 
KG = Kontrollgrupp från samma studie som DG. Kontrollgruppen utgörs av 4 4 elever med sam
ma kognitiva utvecklingsnivå, k ön och pedagogiska miljö (klass) som de 46 dyslexibarnen m en 
med läs- oc h skrivfärdigheter som låg i nivå m ed deras förutsättningar. För 2 dyslexibarn fanns 
ingen jämförande elev. 
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Elev A 

Klasslärarens uppfattning om denne elev som går i åk 2 är att han är mycket 
orolig och okoncentrerad i klassrummet. "Han klättrar på väggarna och är 
mycket beroend e av mig. " Alla elever i denne elevs klass h ar vissa dagar läsläxor. 
"A behöver mycket lästräning men har sällan läst sin läxa. Pappan har nyligen 
flyttat hemifrån och föräldrarna håller på att skiljas(Intervju med klassläraren i 
samband med uttagningen av försökselever). 

Resultaten från de diagnostiserande testen visar att A:s uppfattning om sig 
själv och sin skolsituation kan bedömas som positiv. Värden från samma test 
som användes för läs- och skrivsvaga elever i åk 1, i Bergenprojektet, visar att 
elever som uppnår mindre än 15 poäng har en besvärlig skolsituation (Lund
berg, 1979, s 58). 

Värdena för problemlösningstestet tyder på att A:s generella problemlös
ningsförmåga inte kan vara orsaken till hans läs- och skrivproblem. Minnestes
tet ger inga indikationer om specifika auditiva problem. A:s totalresultat (16) på 
de fyra deltesten i VADS måste betraktas som ett lågt värde, då det enligt nor
meringen hamnar i 10:e percentilen (Koppitz, 1977, s 186). 

Av de fonologiska testen kan värdet för ljudsubtraktionsprovet tolkas så att 
elevens fonologiska medvetenhet inte är så automatiserad att han kan laborera 
med ljudsegment. De övriga 3 delproven kan dock tolkas som om eleven har 
goda förutsättningar för en ljudenlig avkodning och segmentering. 

En sammanfattande bild av elev A är att han inte förefaller ha några speci
fika läs- och skrivproblem. 

Elev B 

Klassläraren skriver i sitt udåtande om B, som går i åk 2: 

"8 är villig att arbeta, lyssnar, intresserad, fattar snabbt, säger till 
(litet ynkligt och förtvivlat) när han ej förstå r, arbetar intensivt och 
fort, har dåli g motorik, blir slarvigt, nästan olä sligt, kladdigt, spegel-
vänder sijfror oc h bokstäv er, stavar fel, tycker själv a tt han ritar fult 
och att han skriver fult. Han får inte mycket gort när vi ska skriva. " 

Läraren anser vidare att eleven läser mycket hackigt och behöver lång tid för 
att ta sig igenom en text. 

"Vid val av arbetsuppgift väljer han aldr ig eller åtminstone mycket 
sällan något som har med läsning e ller skrivning att göra. Han tycker 
mer om att räkna. " 
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Eleven uppfattas av klassläraren som lugn och harmonisk. Den viktigaste 
anledningen till att han blev uttagen att ingå i försöksverksamheten med tal
dator var att hans klasslärare upplevde honom som en klipsk elev och inte hade 
någon riktigt klar uppfattning om varför han hade så svårt att läsa och skriva. 

I ett samtal med mamman före träningsperiodens början berättar mamman 
att hon oroar sig för B:s skolgång och att hon hjälper B med läxläsning. 

Det goda resultatet på självbildstestet visar att B:s läs- och skrivproblem 
ännu inte haft något allvarligt negativt inflytande på hans allmänna skolsitua
tion. 

B får ett relativt lågt värde på problemlösningstestet vilket skulle kunna tol
kas som att lärarens bild av elevens kognitiva förmåga är felaktig. Man måste 
emellertid beakta att provet är avsett för något äldre elever. En felanalys visar att 
eleven ofta valt rätt mönster men att den valda mönsterbiten är vänd åt fel håll. 
Detta kan tyda på att eleven är riktningsosäker, vilket, som tidigare beskrivits, 
är ett vanligt problem vid dyslexi. 

På det icke-språkliga minnestestet (VADS) får B ett resultat (22) som ligger 
över undersökningsgruppens medelvärde och i den 50:e percentilen (Koppitz, 
1977, s 186). 

Resultaten för de fonologiska testen indikerar att B:s problem är fonologiskt 
relaterade. Det låga värdet för ljudsyntesprovet visar att B har stora problem 
med fonologisk omtolkning och koartikulation. B:s resultat på ljudsubtrak-
tionsprovet, som ställer stora krav på korttidsminnet och fonologisk medveten
het, förstärker detta intryck. 

Klasslärarens uppfattning om att det för B är fråga om specifika läs- och 
skrivproblem av dyslektisk karaktär stärks av resultaten från de diagnostiserande 
testen. 

Elev C 

Elev C går i åk 3 och upplevs av sin klasslärare som rastlös och okoncentre
rad och omotiverad för skolarbete. Synskärpan är korrigerad med glasögon. 
Klassläraren menar också att hon upplever C som "en intelligent pojke ' och sä
ger sig inte förstå varför han har så stora läs- och skrivproblem. "Han läser så 
långsamt och betonar inte. Och så stannar han inte vid punkt. " Klassläraren säger 
vidare att C har stor motvilja mot att skriva och får mycket litet skrivet då det 
är fråga om fri skrivning. 

Av självbildstestet framgår att C upplever att det går långsamt att lära sig sa
ker, att han nästan aldrig får beröm, ofta blir retad och ogärna berättar inför 
hela klassen. Trots det antyder C:s sammantagna självbildsvärde (16) att hans 
totala skolsituation ligger något över det jämförelsevärde (14,8) som indikerar 
en besvärlig skolsituation. 
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På problemlösningstestet far C det högsta värdet (20) av de nio elever som 
ingår i försöksgruppen, vilket stärker klasslärarens uppfattning om att C inte 
har några generella kognitiva problem. 

Det totala värdet på minnestestet (VADS) ligger över undersökningsgrup
pens medelvärde och mellan den 25:e och den 50:e percentilen enligt åldersnor-
meringen (Koppitz, 1977, s 186). C får sämre resultat när materialet (siffrorna) 
presenteras visuellt och skall återges skriftligt än när det återges mundigt, vilket 
är ett vanligt symptom vid dyslexi och som ofta visar sig i att eleven kastar om 
bokstäver och siffror när han ska skriva (Euler, C. v., 1992). 

Värdena för de fonologiska delproven visar att C klarar den grundläggande 
ljudsegmenteringen men har problem med ljudsyntes och att "laborera med 
språkljud". En jämförelse av medelvärdena för eleverna i åk 3: C, D, E, F och G 
(tabell 3) visar att C:s värden är mycket låga. 

Det finns anledning att tro att C:s oförmåga till koncentration och rastlös
het i klassrummet kan förklaras med att han har allvarliga dyslektiska problem. 

Elev D 

Elev D tillhör de elever som kommer från min "egen" klass (åk 3) vilket 
innebär att vi känt varandra sedan eleven började skolan i åk 1. 

D är 7 veckor för tidigt född. Under sina första levnadsår var D ofta sjuk 
med febertoppar som ledde till kramper. Liknade problem uppstod då D gick i 
åk 2. Under en längre period var D allvarligt sjuk och vistades på sjukhus. 

Vid skolstarten kände eleven endast igen 3 bokstäver. Han talade med en 
stel och låst underkäke och tungan hade svårt att lyda. D fick därför tidigt hjälp 
av skolans talpedagog. Läs- och skrivtillägnandet utvecklades mycket långsamt. 
Föräldrarna är positivt inställda till skolan och avsätter mycket tid för att hjälpa 
D med läs- och skrivträning. D har även problem med matematik. Han be
hövde betydligt längre tid än övriga klasskamrater för att tillägna sig talupp
fattningen av talen 1-10. 

Trots D:s stora inlärningsproblem upplever jag honom som en glad och 
positiv elev som det är lätt och roligt att hjälpa. 

Resultatet på självbildstestet visar att D ligger något under klassmedelvärdet 
men betydligt över jämförelsevärdet från Bergenprojektet. Det visar också att D 
tycker att det går långsamt att lära sig och att han ogärna vill berätta inför klas
sen. D är en fysiskt aktiv elev och mycket fotbollsintresserad. Han är ofta efter
frågad av sina kamrater i rastaktiviteter. Hans egen uppfattning om att han blir 
retad är därför en mycket oväntad information för mig. 

Värdet på problemlösningstestet ligger mycket lågt och stärker min upp
fattning om att D:s läs- och skrivproblem är i fas med hans generella kognitiva 
utveckling. På minnestestet får han det lägsta värdet av de nio eleverna i under
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sökningsgruppen. Hans totala värde hamnar i den 10:e percentilen, vilket 
indikerar att han har minnesproblem (Koppitz, 1977, s 186). Även på de fono-
logiska testen får D det sammantaget lägsta värdet. 

De diagnostiserande testen visar överlag låga värden vilket tyder på att han 
har en allmänt sett krävande skolsituation samt att D:s läs- och skrivproblem 
inte kan ses som specifika problem. 

Elev E 

En viktig anledning till att E kom att ingå i gruppen, som skulle arbeta med 
taldatorbaserade läs- och skrivövningar, var att jag, trots att jag varit hans klass
lärare sedan första klass, upplevde att jag hade en mycket dålig bild av hans 
egentliga läs - och skrivförmåga. Tillsammans med vuxna var E mycket tyst och 
sluten. Han tilltalade sällan en vuxen och svarade på tilltal med minsta möjliga 
antal ord. Ibland upplevde jag det som om att han helst hade önskat att han var 
osynlig. Enligt mamman, som var ensam vårdnadshavare, var E tyst och sluten 
även tillsammans med henne och hennes mor (E:s mormor). E kunde enligt 
mamman sitta tyst och ensam i timmar och arbeta med Lego. 

E visade sällan att han var glad. Mamman: "De enda gånger han är glad är 
när han ska åka till sin pappa. " Hon berättade vid ett av våra samtal att hon 
upplevde den ensamma vårdnaden av sina två barn som tung och slitsam. Den 
tre år äldre systern hade också läs- och skrivsvårigheter och mamman avsatte 
därför mycket tid åt att hjälpa sina barn med läxläsning. 

På grund av den äldre systerns problem var mamman orolig för E:s skolstart. 
E hade inte visat något som helst intresse att vilja lära sig läsa. Med mammans 
hjälp hade E lärt sig 9 bokstäver, som han kände igen vid skolstarten. Mamman 
uttalade redan vid skolstarten i åk 1 önskemål om att E skulle få läsläxor "så att 
han inte ska komma efter. "Jag skulle inte behöva skicka hem någon läslära då en 
sådan redan fanns hemma. På min begäran gick mamman med på att vänta 
med lästräningen tills jag bli vit litet mer bekant med E. 

I slutet av vårterminen hade E inhämtat kunskaper om alla bokstäver i alfa
betet samt vilka ljud de stod för. Han klarade även längre ord med ljudstridig 
teckning. Vid högläsning i åk 3 läste E fortfarande mycket långsamt och med 
mycket svag röst. När skrivning ingick bland möjliga aktiviteter att välja mellan 
valde han alltid något som låg så långt bort från skrivning som möjligt. Han 
producerade därför mycket litet skriftligt material. 

E var road av och duktig i olika bollspel och deltog gärna i sådana aktiviteter 
under rasterna när han blev ombedd att vara med och det blev han ofta. 

Min oklara bild av E:s förutsättningar att lära sig läsa och skriva blev inte 
påtagligt tydligare av resultaten från de diagnostiserande testen. Vare sig hans 
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maximala resultat på självbildstestet eller det extremt låga värdet på problem
lösningstestet stämde med min bild av E. 

Minnestestet tyder på att skriftlig återgivning påverkar hans resultat. Resul
tatet, som överstiger försöksgruppens medelvärde, ligger emellertid enligt nor
meringen endast i den 25:e percentilen. 

Trots att E fått mycket lästräning både i skolan och hemma får han mycket 
låga värden på de fonologiska proven. Systerns allvarliga läs- och skrivproblem 
gör att man kan anta att det för E såväl som för hans syster är fråga om speci
fika läs- och skrivproblem av ärftlig natur. 

Elev F 

Elev F, som går i åk 3, tillhör också de elever som jag undervisat sedan deras 
första skolår. 

Han arbetar oavsett aktivitet mycket långsamt. Som hans mamma vid ett 
tillfälle före träningsperioden sa: "Det går inte att skynda på honom" F: s 
uthållighet vid olika klassrumsaktiviteter är dålig och märks särskilt tydligt när 
det gäller att läsa och skriva. 

F hade vid skolstarten ett "otydligt" tal varför han fick hjälp av skolans tal
pedagog. Avkodningen vid högläsning gick mycket långsamt vilket hade en ne
gativ inverkan på läsförståelsen. Såväl b okstäver som siffror vållade rent moto
riskt stora problem och han var inte road av att rita och måla eller av sådana ak
tiviteter som är finmotoriskt krävande. 

Värdet på det diagnostiserande självbildstestet visar att F ligger under me
delvärdet för försöksgruppen men över medelvärdet för jämförelsegruppen i 
Bergenprojektet (Tornéus, 1983). En analys av F:s svar visar att han tycker att 
det är tråkigt att vara ute på rasterna. Han anger också att han tycker att han 
sällan får beröm samt att han ogärna vill berätta inför kamraterna. Min subjek
tiva uppfattning var att han ofta såg glad ut och han framstod för mig som en 
harmonisk elev. Testet antyder dock en viss osäkerhet. Har eleven missuppfattat 
testet eller är min bedömning av eleven felaktig? 

På problemlösningstestet använder han den längsta tiden av de nio eleverna 
(10 minuter).. 

Resultatet av minnestestet ligger över undersökningsgruppens medelvärde 
men hamnar enligt VADS åldersnormering i den 25 :e percentilen, vilket är ett 
mindre gott resultat. Delresultaten antyder att skriftlig återgivning är mer 
resurskrävande än auditiv återgivning. 

Av de fonologiska testen skiljer sig resultatet på ljudpositionsprovet från de 
övriga tre delproven. F får dock undersökningsgruppens högsta medelvärde på 
dessa test. Detta resultat tillsammans med övrig information indikerar att hans 
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problem är starkt relaterade till hans utdragna processbearbetningstid och out
vecklade motorik och således ej primärt ett fonologiskt problem. 

Elev G 

Elev G som även han tillhör "min egen klass" framstår för mig som en 
konstnärssjäl. Han älskar att måla. Han lade märke till mönster och former som 
ingen annan i klassen. Han ville inte gärna räkna, skrev vackert men stavade fel. 
Min uppfattning var att han hade en ganska besvärlig kamratrelation. Han var 
mjukare och känsligare och skilde sig från mängden och blev ofta retad av sina 
kamrater. 

Resultatet av självbildstestet stämmer med min uppfattning om eleven. Han 
identifierar sig med det barn som ofta blir retat. Han tycker sig inte ha många 
vänner i skolan och han tycker att det är svårt att göra som fröken säger. Hans 
poängvärde visar att han har en besvärlig skolsituation (Lundberg, 1979). 

G:s uttalade sinne för mönster och former avspeglas i ett bra resultat på pro
blemlösningstestet, som är baserat på mönsterbitar som skall passas in i olika 
figurationer. Resultatet av minnestestet ligger däremot under gruppens medel
värde och mycket lågt (10:e percentilen) enligt VADS normeringstabell 
(Koppitz, 1977, s 186). Eftersom G inte har några motoriska problem och re
sultaten från minnestestet inte nämnvärt skiljer sig åt mellan de olika deltesten 
antyder minnestestet en generellt svag minneskapacitet. På de fonologiska pro
ven skiljer sig resultatet för ljudpositionsprovet (.81) från de övriga delproven 
på så sätt att det ligger mycket under jämförelsegruppernas värden (DG .93, 
KG .99). 

Eftersom inga direkta auditiva eller generella fonologiska problem fram
kommer av de diagnostiserande testen tillskriver jag hans dåliga läs- och skriv
förmåga hans svaga intresse för läsning och stavning. 

Elev H 

Elev H går i åk 5. Klasslärarens uppfattning om H är att han är dåligt moti
verad för skolarbete och allmänt kognitiv svag. Han beskrivs vidare som lugn 
och tysdåten. H är ingen bråkig elev men osäker och i behov av mycket lärar
stöd. Hans kamratkontakt är dålig. H har stora stavningsproblem och läser 
mycket långsamt. 

Självbildstestet visar att H anser att det är dumt att man måste gå i skolan. 
Han tycker att mycket av det man lär sig i skolan är tråkigt. Han har svårt att 
göra som fröken säger. Det går långsamt att lära sig och han glömmer fort det 
han lärt sig. Han svarar också att han är rädd för några av de stora barnen i 
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skolan, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att han är av normal längd och 
vikt och att skolan är en låg- och mellanstadieskola. 

H får ett lågt värde (19) på problemlösningstestet. Värdet kan jämföras med 
medelvärdet för dyslexielever i åk 3 i Bergenprojektet som var 20,4. Minnes
testet visar att det inte spelar någon roll om stimuli presenteras auditivt eller vi
suellt. Däremot förefaller skriftlig återgivning ha en negativ påverkan. H:s resul
tat ligger i 10:e percentilen enligt de åldersnormerade värdena i VADS och är 
således lågt. 

Av resultaten på de fonologiska delproven framgår att H når maximal poäng 
på ljudsyntesprovet. Resultaten på de övriga delproven visar dock att hans fono
logiska medvetenhet inte är så automatiserad att han obehindrat kan laborera 
med språkljud eller orddelar. Detta kan tolkas som att han har en acceptabel 
avkodningsfärdighet på ordnivå när orden inte är alltför långa, sammansatta el
ler fonologiskt komplicerade. H får gruppens lägsta resultat på segmenterings
provet. Ljudsegmentering är en viktig förutsättning för stavningsförmåga varför 
en del av H:s stavningsproblem kan antas bero på att denna förmåga trots att 
han går i åk 5 ännu inte är automatiserad. 

En sammanfattande bild av testresultaten för H är att han inte når upp till 
de krav skolan ställer på honom och att han utan tvekan har en besvärlig skol
situation. 

Elevi 

Klasslärarens motivering till att hon ville att denne elev, som gick i samma 
klass som H, skulle få ingå i försöksgruppen var som hon uttryckte sig: "Jag tror 
att han är en elev som har specifika läs- och skrivproblem för han har inga pro blem 
med matten. " Klassläraren bedömde således att han läste och stavade betydligt 
under genomsnittet i hennes klass men även sämre än vad hans egen kognitiva 
stil indikerade som möjlig förmåga. Klassläraren upplevde också att eleven var 
orolig och negativt inställd till läsning och skrivning. 

Elev I får ett relativt högt värde på självbildstestet. På problemlösningstestet 
får I det högsta värdet i försöksgruppen. På minnestestet får han maximal po
äng oavsett presentationsform och hamnar i den 90:e percentilen. Skriftlig 
återgivning har dock en negativ inverkan på resultatet. Enligt normerna ligger 
därför hans totala värde i 25:e percentilen. Testresultatet indikerar dock att I:s 
läs- och skrivproblem inte beror på bristande minneskapacitet. Resultaten av de 
fonologiska delproven visar att elevens fonologiska medvetenhet är svag. 

En sammanfattande problemdiagnos stöder klasslärarens antagande om att 
läs- och skrivproblemen är specifika. I läser och stavar sämre än man kan för
vänta sig. Hans testresultat tyder på uttalade auditiva fonologiska problem. 
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Effekter av ljudåterkoppling i relation till grundproblemen 
Det finns skäl att antaga att den speciella hjälp som ljudåterkopplingen er

bjuder i träningssituationen har olika effekt på elever beroende på olika bakom
liggande orsaker till deras läs- och skrivproblem. Dyslexi utmärks av att de fo-
nologiska problemen är mycket styvnackade och svåra att komma till rätta med, 
varför de ofta kräver långvarig och idog träning för att kompenseras. Efter den 
korta tid som denna studie tillät, kan man därför anta att utvecklingen av den 
fonologiska medvetenheten samt läs- och stavningsförmågan, som de mäts med 
de utvärderande instrumenten, inte skall nå upp till samma resultat för de ele
ver som har problem av dyslektisk karaktär, som för en grupp elever som enligt 
de diagnostiserande instrumenten har mindre grava fonologiska problem. 

För att med säkerhet kunna uttala sig om en elev har dyslektiska problem 
eller ej krävs en noggrannare undersökning än den som kunnat ske med de in
strument som använts för diagnostisering i denna studie. Med utgångspunkt 
från två viktiga kriterier, fonologisk medvetenhet och det icke språkliga minnestes
tet (VADS) har jag ändå gjort en indelning av de 9 eleverna i två grupper. En 
grupp som kallas Dys och som här betraktas som elever med mer uttalade fono
logiska problem och en andra grupp benämnd LoS som utgör en grupp av ele
ver med mer varierande och oprecisa orsaker till sina läs- och skrivproblem. 
Elevernas kognitiva förmåga tas ej med som kriterium för indelningen Dys-LoS 
då det föreligger starka indicier för att dyslexi förekommer oavsett kognitiv 
förmåga (Olofsson, 1993, 1994). 

Elevernas fonologiska förmåga har bedömts med utgångspunkt från värdena 
för dyslexigrupperna i en omfattande undersökning som genomfördes i Umeå 
1978/79 och som redovisats i tabell 4 (Tornéus m.fiL, 1984). Elever i åk 2 som 
uppnår värdet 0,68 eller lägre på de fonologiska testen anses ha fonologiska 
problem. För eleverna från åk 3 och åk 5 gäller gränsvärdet 0.87. 

För minnestestet (VADS) gäller att den som hamnar under den 25:e per-
centilen bedöms ha mer generella minnesproblem och räknas därför ej med i 
dyslexigruppen. 
En indelning av de 9 eleverna enligt ovan nämnda kriterier resulterade i att 4 
elever (B, C, E, och I) fördes till en grupp med uttalade och svåra fonologiska 
problem (Dys) samt att 5 elever (A, D , F, G och H) fördes till en grupp med 
mindre grava fonologiska problem (LoS). 
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Tabell 5. De enskilda elevernas värden för fonologisk medvetenhet och 
minnesförmåga och inplacering i Dys respektive LoS grupp. 

Elever Åk Fonologisk medvetenhet VADS* 
Dys-elev B 2 .63 50 
Dys-elev C 3 .81 25 
Dys-elev E 3 .81 25 
Dys-elev I 5 .86 25 
LOS-elev A 2 .76 10 
LOS-elev D 3 .64 10 
LOS-elev F 3 .95 25 
LOS-elev G 3 .94 10 
LOS-elev H 5 .92 10 

*Testpercentilpoäng efter ålder vid testtillfället 
(Koppitz, 1977, s 186, 187). 

Resultat och Diskussion 

T räningsperioden 
Förutom bortfall p.g.a. sjukdom för såväl eleverna som mig själv, fick många 

träningstillfällen ge vika för andra aktiviteter inom skolans ram som friluftsda
gar, studiebesök av klassen och i klassen, temaveckor, film och teaterföreställ
ningar, tandläkarbesök mm. 

Trots ändringar av schemalagda övningstider lyckades därför ingen av de 9 
eleverna fa de 24 övningstillfällen som planerats. Antalet övningstillfällen per 
elev redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Träningstillfällen för de nio eleverna i försöksgruppen. 

Elever A B C D E F G H I  
T räningstillfällen 20 16 20 15 15 20 13 19 13 

Av tabell 6 framgår att två elever endast fick 13 träningstillfällen på 18 vec
kor. Med tanke på att eleverna var utvalda för att de behövde extra mycket 
hjälp med sin läs- och skrivinlärning och att de ingick i en träningsstudie fram
står det låga antalet träningstillfällen som anmärkningsvärt. 
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Är det så att den verkliga tiden för specialundervisning ofta blir så knapp 
som i denna studie? Diskussioner med såväl speciallärarna på den skola där 
studien genomfördes som med lärare vid ett flertal andra skolor bekräftar att 
bortfallet av tid för specialundervisning både när den sker i elevens ordinarie 
klassrum och när det gäller undervisning i mindre grupp eller enskilt i s.k. kli
nik är ett problem. 

Bortfallet av träningstid i denna studie visar således att det är svårt att uppnå 
en regelbunden förstärkning för elever med speciella behov. Man ser det inte 
heller som meningsfullt att ersätta den "ordinarie" specialläraren med annan lä
rare då frånvaron betraktas som kortvarig, bl.a. därför att lärare-elev kännedom 
bedöms som extra viktig vid denna typ av undervisning. 

Elevernas attityd till det syntetiska talet och talets uppfatt-
barhet 

En primär uppgift var att studera elevernas inställning till det syntetiska talet 
samt att undersöka om taluppfattbarheten var av sådan kvalitet att ljudåter
kopplingen kunde användas för läs- och skrivträning. 

Samtliga elever tyckte att det ibland var svårt att höra vad OVE sa men ut
tryckte även att de inte fann det konstigt eftersom "han" är en maskin. På min 
fråga om det inte skulle varit bättre om OVE låtit som en människa menade 
alla eleverna, att eftersom OVE bara är en maskin så ska han väl l åta som en 
maskin. De trodde också att man nog med tiden skulle komma på ett sätt att få 
OVE att prata bättre. Som svar på frågor beträffande taluppfattbarheten är föl
jande kommentar ett typiskt exempel. "Det gör ingenting för man kan ju trycka 
på knappen och lyssna fler gånger, man kan ju fa hono m att prata långsammare och 
om jag inte hör vad han säger så kan jag ju alltidfråga dig." 

Elevernas svar tydde på att de inte upplevde den ibland bristande taluppfatt
barheten som något större problem och att den plåtaktiga rösten var naturlig 
och passande för en maskin. 

Tillfälliga vuxna besökare hade emellertid en mer ifrågasättande attityd till 
OVE: s plåtaktiga röst och menade att det var svårt att höra vad OVE sa. En lä
rare, som besökte mig vid flera tillfällen, påpekade att hon tyckte att det blev 
lättare att höra ju mer hon lyssnade. Hon sa vidare att hon tyckte att hon lättare 
uppfattade ord när de förekom i meningar än när hon lyssnade på dem i isole
rad ställning. Även för eleverna framstod det ibland som att de hade hjälp av 
meningsbärande kontext för uppfattning av enskilda ord. Elevernas taluppfatt
ning av enskilda ord var dock märkbart bättre än tillfälliga besökares. 

Bland de övningar, som programmen omfattar, ingår uppgifter där det krävs 
att man kan uppfatta skillnader mellan ljudlika ljud, vilket ofta vållar problem 

76 



Träningsstudie 1 

vid dyslexi. Vid sådana övningar ställs stora krav på ljudkvalité för att små skill
nader ska kunna uppfattas. Det är t.ex. vanligt att elever har svårt att höra skill
nad mellan ljud som i-y och u-ö i mänskligt tal. För det syntetiska talet var 
skillnaden mellan dessa näraliggande ljud ofta svår att uppfatta och särskilt svår 
när de förekom i kombination med r. 

För träning av vissa ljud fick jag därför vara noga med att välja ord där det 
efterfrågade ljudet inte kunde förväxlas med annat liknande ljud på grund av 
bristande kvalitet i det syntetiska talljudet. Som exempel på ordpar som var 
svåra att diskriminera kan nämnas <hurra> och <höra> samt <myra> som kunde 
uppfattas som <mura> oc h orden <dryck> oc h <trick>. I det sista ordparet var 
det svårt att höra skillnaden såväl me llan <y> i <dryck> och <i> i <trick> so m 
mellan <dr> i <dryck> som <tr> i <tr ick>. Eftersom man vid uttal av ord i isole
rad ställning inte får några som helst yttre ledtrådar behöver nämnda ljudskill
nader bli tydligare för att de skall var lättare/möjliga att urskilja. 

Konsonantkombinationer t.ex. <pl> och <kl>, s om kommer relativt sent i 
talutvecklingen (Jakobson, 1969, 1971), var i ord som <klok> oc h <plog> också 
svåra att urskilja. 

Felaktigt uttal av sammansatta ord som t. ex. <solsken> o ch <bokhylla> s om 
uttalades med kort o-ljud vållade en del irritation men kunde åtgärdas med 
hjälp av användarlexikonet. 

Eftersom det syntetiska talet är framställt med tanke på att fungera som tal-
ersättningshjälpmedel är uttalet gjort så att uppläsning av löpande text skall låta 
så naturlig som möjligt. Detta medför att uttalet av vissa ord starkt reduceras så 
att t.ex. <någonting> u ttalas som <nånting>, <det> som <de>, <de> som <dom>, 
<och> som <å> samt <jag> som <ja>. För mitt pedagogiska syfte med det syn
tetiska talet var det emellertid önskvärt med ett uttal som var så nära den skrift
liga formen som möjligt. Detta innebar att jag valde att ändra uttal av sådana 
uttalsreducerade ord med hjälp av användarlexikonet. Uttalsändringarna var 
emellertid tidskrävande och kunde oftast inte åtgärdas under eller mellan da
gens lektioner. Uttals jus ter ingår och inskrivning av nya ordlistor fick i stället 
ingå i det dagliga utvärderings- och planeringsarbetet. 

R, h och v -ljuden var inte svåra att höra men upplevdes av flera, både elever 
och vuxna, som konstiga när man lyssnade på dem i isolerad ställning. Dessa 
ljud framkallade ofta skratt eller kommentarer från de som inte var vana att 
lyssna till syntetiskt tal. 

Nämnda brister till trots var det endast en elev (F), som efter det att trä
ningsperioden var avslutad, angav att han hellre ville arbeta med datorträning 
utan ljud. F var den elev som hade de bästa resultaten på testen som mätte 
försökselevernas fonologiska medvetenhet. 
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Informationen om brister såväl de som gällde design och programsäkerhet 
som de som gällde talkvaliteten vidarebefordrades allteftersom de upptäcktes till 
min tekniske medarbetare. Önskemål om förbättringar som gällde talkvaliteten 
och som krävde mer grundläggande ändringar fördes vidare till den grupp på 
KTH som arbetar med utvecklingen av det syntetiska talet. 

Arbetet med programmen 
I undersökningens syfte låg även att testa arbetssättet och innehållet i de 

olika programmen. P.g. a. det stora bortfallet av träningstillfällen kunde inte 
den tidsmässiga kontinuiteten i arbetet med eleverna uppfyllas. Tidsbristen 
innebar även att alla program inte hann prövas. De speciella programmen för 
träning av ljudsyntesförmågan (18 och 19) och ett program som kräver fono-
logisk elaboration av språkljuden (21), vilket ställer stora krav på korttidsmin
net, tillhörde de program som eleverna ej hann arbeta med. 

Träningsperioden var för knapp för att speciellt svåra moment skulle få er
forderlig träningstid. Att skilja mellan lång och kort vokal är exempel på ett så
dant moment. Undersökningsgruppens medvetenhet om betydelsen av vokal
kvalitet vid stavning medvetandegjordes emellertid inte bara i de speciella trä
ningsprogrammen för lång/kort vokal utan även i andra träningsprogram som 
t.ex. i Rättstavningsprogrammet och i Ljudaprogrammet. 

Programmens användarsäkerhet testades såväl av programmeraren som av 
mig innan de användes i undervisningsituationen. Trots detta uppstod ibland 
problem beroende på vissa svårupptäckta programmeringsmisstag. För att åt
gärda dessa måste programmet eller programmen ibland flera gånger skickas i 
retur till KTH innan felet var avhjälpt. Under väntetiden använde jag program 
med annat övningsinnehåll. Innehållet i dessa var också sådant som eleverna 
behövde träna men innebar att den planerade kontinuiteten i den innehålls-
mässiga träningen inte alltid kunde uppfyllas. 

Intentionen att låta alla elever arbeta med ljud och ord i träningsprogram
men, som var avpassade till deras speciella behov, visade sig av flera skäl svår att 
uppnå i denna studie. Inmatningen av nya ljud och ord tog för lång tid för att 
jag skulle hinna byta dessa på den ofta mycket korta tid jag hade till förfogande 
mellan arbetspassen under dagen med de olika eleverna. Detta innebar att jag 
vid lektionsplanering och inskrivning av nya ordlistor ibland måste göra dem så 
att alla elever under dagen kunde arbeta med samma träningsprogram och 
samma ordlistor. Som exempel på kompromisser vid sådana tillfällen valde jag 
då en typ av övning som jag visste att de flesta eleverna hade större eller mindre 
problem med, som t.ex. att höra skillnad mellan sj-ljud och tj-ljud. För elever 
som var i större behov av mer grundläggande övningar kunde våra tränings
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stunder vid datorn sådana dagar bestå av fri skrivning och övningar med pro
grammet Gissa ordet, som alltid fanns med som programval. 

En annan av målsättningarna med programmen var att arbetssättet skulle 
erbjuda läraren en ökad möjlighet att erbjuda eleven adekvat hjälp vid ett 
lämpligt tillfälle. Genom att sitta bredvid eleven och finnas till hands utan att 
direkt vara den som ledde lektionen hade jag möjlighet att upptäcka när eleven 
med stöd av ljudåterkopplingen själv kunde lösa en uppgift och när jag behövde 
ingripa med förklaringar. Om en elev t.ex. skrev ordet <somar> hördes mycket 
tydligt att något var fel. Om eleven inte reagerade på det felaktiga uttalet var det 
en signal för mig att ingripa. Om däremot eleven uppfattade att ordet lät fel 
kunde han oftast genom att pröva sig fram komma fram till rätt lösning utan 
min inblandning. Men om eleven t. ex. skrev <såmmar> så lät det helt rätt. Ele
ven hade då visat att han hade uppfattat alla ljud som ingår i ordet och även 
uppfattat att kvaliteten på vokalen krävde att ordet skulle stavas med två m. 

Eftersom alla tangenttryckningar registrerades kunde jag välja när det var 
lämpligt att komma med en förklaring. Om förklaringen skulle ges omedelbart 
eller efter avslutad övning kunde bedömas från fall till fall. Vad jag ser som vik
tigt var att jag hade möjlighet att komma med en förklaring när eleven var 
motiverad att lyssna t ill den. Vid en diskussion om t.ex. o-ljudets stavningssätt 
hade eleven hela tiden möjlighet att skriva de ord som togs som exempel och 
jämföra ordets bild med hur det lät. Eleven fann också ett nöje i ett finna ut hur 
ordet lät när OVE uttalade ordet. Ett ord som <riktit> lät t. ex. alldeles rätt 
trots att det var felstavat, vilket gav anledning till samtal om ordstam och ändel-
ser. För eleverna som gick i åk 5 och som säkert blivit undervisade om detta ti
digare men då inte tagit till sig informationen gav detta sätt att arbeta upphov 
till många aha-upplevelser. Möjligheten att testa olika uttal var också mycket 
uppskattad av eleverna. De sökte medvetet efter ord som de antog att OVE 
skulle uttala fel. Detta experimenterande ledde helt naturligt till en ökad med
vetenhet hos eleverna om skillnaden mellan talat och skrivet språk. 

T rots att vi endast kunde skriva ut elevernas arbete med den enkla inbyggda 
skrivaren så innehöll de loggade utskrifterna uppgifter om alla tangenttryck
ningar som eleven gjort och kunde därmed också tjäna som ett enkelt diagno
sinstrument. Dessa utskrifter gjorde det således möjligt att se hur eleven arbetat, 
vilka problem som eleven klarat av att åtgärda på egen hand och vilka som 
kvarstod. I de fall eleven löst uppgiften på egen hand gav de alternativ han prö
vat viss information om hur hans problem såg ut. Hade eleven t. ex. valt fel vo
kal från början var det av intresse om felvalet omedelbart ersattes med rätt vokal 
eller om han måste pröva flera bokstäver innan han kom fram till den rätta. I 
det senare fallet avslöjades att eleven hade en mycket vag uppfattning om vilken 
vokal som efterfrågades och att det mer var fråga om en gissning till dess att 
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ordet lät rätt. Sådan information kunde jag då använda för att göra övningar 
som innebar en ljuduppfattnings träning av just det ljudet. 

Datorns lilla display var till gagn i de olika träningsprogrammen då det lilla 
formatet bidrog till att elevernas uppmärksamhet fokuserades på en liten bild
yta. För skrivövningar av friare karaktär upplevdes dock snart den lilla displayen 
som ett begränsande hinder då längre meningar eller stycken inte kunde över
blickas. Den lilla inbyggda remsskrivaren fyllde en funktion som kvitto på de 
övningar som träningsprogrammen erbjöd. Allteftersom eleverna började pro
ducera mer text och längre meningar blev behovet av en större skrivare med 
plats för längre textrader mycket tydligt. Redan före träningsperiodens slut an
skaffades därför en extern skrivare som rymde 40 tecken per rad men som ändå 
var lätt att transportera. 

Det interaktiva arbetssättet förstärktes av ljudåterkopplingen och var moti-
vationsskapande. Ingenting hände om inte eleven skrev något på tangentbordet. 
Ljudåterkopplingen bidrog även till att träningstiden blev mera effektiv. 

Ljudåterkopplingen innebar även att min lärarroll förändrades på ett positivt 
mycket märkbart sätt. Förutom att jag tydligare upptäckte när eleven behövde 
min hjälp innebar arbetssättet att OVE i stor utsträckning övertog den korri
gerande uppgiften. Elevernas ökade kontroll över sitt läs- och skrivarbete med
förde att deras initiativtagande och aktivitetsgrad påtagligt förbättrades. 

Arbetssättets betydelse för elevens självförtroende 
Läs- och skrivsvårigheter framkallar ofta dåligt självförtroende. Min tanke 

var därför att eleverna sedan de bekantat sig med OVE, skulle få arbeta med 
hörlurar, medan jag satt vid deras sida, för att vid behov kunna ingripa. Inter
aktionen skulle således i första hand vara mellan eleven och OVE. Elevens re
sultat skulle därmed inte auditivt avslöjas för mig. Men där fick jag tänka om. 
Endast vid tillfällen då eleverna hade svårt att uppfatta vad OVE sa, valde de att 
ha hörlurarna på sig, då talet blev tydligare när man fick det direkt i örat och 
inte stördes av datorns brusljud. Men i övrigt ville ingen av eleverna använda 
hörlurarna. 

OVE blev på sitt sätt en tredje medarbetare som inte reagerade känslomäs
sigt och som man inte reagerade känslomässigt inför, eftersom "han" bara är en 
maskin, som dock ibland tillskrevs mänskliga drag38. 

38 När eleverna talade om maskinen använde de ofta pronominet han, varför OVE i vissa 
sammanhang också skrivs Ove. 
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En av eleverna från åk 2 (A) hade varit sjuk en tid. När han kom tillbaka vi
sade han mig att han fått en ny klocka. Jag bad att han skulle berätta det genom 
att skriva på datorn. Efter en stunds funderande skrev A följande: "Hej, jag ser 
att du har fatt en ny klocka. Ja, det är en digitalklocka. " Elev A behandlade tal
maskinen som en tredje person och skrev vad han menade att den personen 
skulle kunna ha sagt. Han svarade sedan på påståendet genom att förtydliga vil
ken typ av klocka det var fråga om. 

Elevernas medvetenhet om att de arbetade med en maskin framkom ändå 
tydligt. En av eleverna från åk 5 (H) berättade att han mycket väl visste att 
OVE bara var en maskin. Men eftersom maskinen talade så låtsade han att 
högtalarlådan var ett huvud med det cirkelrunda högtalargallret som mun. Att 
elev H, som enligt självbildstestet hade mycket dåligt självförtroende, verkligen 
var medveten om att det var en maskin han arbetade med framstod tydligt då 
OVE vid ett slutgiltigt felsvar från H svarade: "Tyvärr du svarade fel. " H reage
rade på detta med att högt uttala: "Det behöver väl inte jag bry mig om du är ju 
bara en dum maskin. " Om jag varit den som korrigerat honom hade jag kanske 
uttryckt mig annorlunda, men man kan anta att H inte på samma sätt avreage
rat sig genom att låta sitt misslyckande studsa tillbaka, på mig. Hur fina relatio
ner det än är mellan lärare och elev kan styrkeförhållandet i en inlärningssitua
tion inte utraderas. Läraren är inte bara den som hjälper eleven att strukturera 
inlärningsstoffet. Han/hon är även oftast den som korrigerar eller bekräftar ele
vens svar. I det samarbetet är läraren alltid den som har övertaget. I arbetet med 
OVE blev detta styrkeförhållande inte lika framträdande. Där arbetade eleven 
och jag tillsammans och OVE fick överta lärarens roll att tala om när svaret var 
rätt eller fel i de fall eleven inte själv kunde höra och rätta sina fel. Den föränd
rade elev-lärarrelation detta gav upphov till hade som jag kunde märka en 
mycket positiv effekt på elevernas självförtroende. Det visade sig bl.a. i en ökad 
motivation där de själva med datorns hjälp försökte komma fram till lösningar 
på olika stavningsproblem eller uppläsning av ord som vållade avkodnings
problem. Jag kunde med andra ord se att arbetssättet befordrade ett aktivt och 
explorativt angreppssätt samt att eleven utnyttjade den utökade möjligheten till 
självkontroll, vilket ju var två av målsättningarna med programmens design. 

Min uppfattning av arbetet med eleverna var att de var mycket positiva till 
det nya arbetssättet trots att det ibland innebar att deras raster avsevärt förkor
tades. Men vad innebar då träningssättet för elevernas utveckling av läs- och 
stavningsfärdigheter? 
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Individuella resultat av utvärderingstesten 

Resultaten för de enskilda eleverna diskuteras individuellt utifrån de värden 
som framgår av resultaten i tabell 7 och 8. 

Tabell 7. Individuella pre- och post-testvärden för de fonologiska delproven av 
DLS samt antal träningstillfällen. 

Elev Åk Var hörs ljudet? Ljudförväxling Lång/Kort Vokal T räningstillf 
Pre Post Diff Pre Post Diff Pre Post Diff Antal 

ALoS 2 2 5 3 3 8 5 0 0 0 20 
B Dys 2 6 4 -2 9 9 0 1 1 0 16 
C Dys 3 5 - - 5 6 1 0 0 0 20 
DLoS 3 7 5 -2 5 12 7 0 2 2 15 
E Dys 3 4 5 1 6 5 -1 1 0 -1 15 
FLoS 3 9 8 -1 12 12 0 6 7 1 20 
GLoS 3 8 8 0 9 12 3 3 5 2 13 
HLoS 5 5 8 3 9 - - 1 1 0 19 
I Dys 5 5 9 4 10 - - 1 3 2 13 
Max* 9 - 12 - 8 - 24 
* Högsta möjliga antal rätt 

Posttesten för Ljudförväxling och Ordförståelse gjordes vid samma tillfälle 
och saknas för eleverna H och I, som vid det tillfället var på lägerskola. För elev 
C saknas värden från posttesten Var hörs ljudet? samt Läsförståelse. C hade vid 
provtillfället flyttat från skolan. Bortfallet visar på en del av de problem som 
uppstår vid studier i naturliga miljöer men försvårar naturligtvis också resultat
tolkningen. 

Tabell 8. Individuella pre- och post-testvärden för tre deltest av DLS för åk 2. 

Elev Åk Ordförståelse Läsförståelse Rätt läsförståelse Tid Diktamen 
Pre Post Diff Pre Post Diff Pre Post Diff** Pre Post Diff 

ALoS 2 11 8 -3 5 12 7 20 15 -5 13 17 4 
B Dys 2 15 15 0 12 15 3 9 10 1 12 15 3 
C Dys 3 12 12 0 10 - - 13 - - 20 20 0 
DLoS 3 14 15 1 15 14 - 1  9 9 0 22 26 4 
E Dys 3 10 14 4 15 10 -5 11 9 -2 22 24 2 
FLoS 3 16 19 3 17 21 4 11 10 - 1  24 25 1 
GLoS 3 13 17 4 17 17 0 11 15 4 19 25 6 
HLoS 5 17 - - 14 15 1 17 10 -7 22 23 1 
I Dys 5 20 - - 18 20 2 13 8 -5 21 17 -4 
Max* 20 - 22 28 -

* Högsta möjliga antal rätt. ** Minusvärde = kor tare tid , vilket innebär en förbättring 
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Elev A 

Elev A är en LoS-elev, dvs. en elev som enligt de diagnostiserande fonolo-
giska testen inte bedömdes ha allvarliga fonologiska problem. A är en av de tre 
elever som fått flest träningstillfällen (20). Såväl de utvärderingstest som mäter 
fonologisk medvetenhet (Var hörs ljudet? och Ljudförväxling) som läsförståelse
testet och diktamens tes tet visar därför inte oväntat på en positiv utveckling. Två 
test Lång/kort vokal och Ordförståelse visar emellertid på ett avvikande resultat. 
Resultatet på testet som avser a tt mäta förmågan att avgöra om en vokal i ett 
ord skall uppfattas som lång eller kort visar a tt A:s förmåga därvidlag inte för
bättrats. Att skilja mellan lång och kort vokal är emellertid en färdighet som 
även barn utan speciella läs- och skrivproblem i åk 2 ofta har problem med. 

Den avvikande utvecklingen på ordförståelsetestet gjorde att jag närmare 
undersökte svaren. En jämförelse mellan pre- och posttest visar att A gör ett an
nat val av synonymer på 5 av orden i posttestet än de han valde i pretestet. Till 
fyra av dessa ord hade han i pretestet valt de riktiga synonymerna dvs. vis-klok, 
klen -svag, fuktig -våt och kull z-höjd. I posttestet valde A följande synonymer till 
de givna orden vis-gammal, klen - magery fuktig - kall och kull e- fäll. Det ord 
som han valt fel synonym till i pretestet töar - droppar blir rätt i posttestet töar 
- smälter. 

Ändringarna av svarsalternativ i posttestet kan förklaras med att det seman
tiska innehållet i dessa ord inte är säkerställt. En annan möjlig förklaring är att 
elevens begreppsvärld under träningsperioden påverkats av den nya miljö han 
vistades i under de perioder då han besökte sin pappa. Pappan bodde i en by 
som ligger på kalfjället och fjällen framstår där som kullar. Vid besöken hos 
pappan hade A inga jämnåriga kamrater att vara tillsammans med. Han um
gicks därför vid dessa besök så gott som enbart med vuxna personer och fick 
ofta deltaga i deras vardagsarbete. A var spensligt byggd (mager) och inte fysiskt 
stark (klen). Mot den bakgrunden förefaller de felval han gör i posttestet som 
naturliga och ej felaktiga. T. ex. en vis person är en gammal person. 

A var under hela träningsperioden mycket positivt inställd till arbetet med 
taldatorn och påtagligt besviken då träningstillfällen behövde inställas av olika 
anledningar. Han arbetade målmedvetet och koncentrerat. Han lyssnade noga 
till ljudåterkopplingen och kommenterade ofta OVE:s uttal. Vid ett tillfälle när 
han skrivit om ett besök hos sin pappa tyckte han att OVE uttalade namnet på 
byn alldeles riktigt dvs. likadant som det uttalades av byborna. 

Elevens klasslärare menar att hon märkte en mycket påtaglig förbättring av 
elevens arbete i klassrummet. Vid ett tillfälle anförtrodde A sin klasslärare att nu 
när han arbetat med OVE så förstod han att man inte måste lära sig alla ord 
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utantill, dvs. han hade knäckt den alfabetiska koden. Läsförståelsetestet avslöjar 
också att han på ett mycket övertygande sätt förbättrat sin läsförmåga. 

Vid ett besök av elevens mamma uttalade hon spontant: "Vad har du gort 
med honom ? Han har ju börjat läsa dagsti dningen Under besöket framkom att 
A:s intresse för läsning påtagligt förbättrats. Hans tidigare stora motstånd mot 
att öva på läsläxan var borta och det hände också att han helt frivilligt läste för 
sin lillebror. 

Denna mycket positiva utveckling för A kan naturligtvis inte helt sägas vara 
ett resultat av läs- och skrivträning med ljudåterkoppling. A:s goda resultat på 
de fonologiska testen innebar att jag bedömde honom som en LoS elev vid 
gruppindelningen av eleverna dvs. som en elev som inte hade specifika läs- och 
skrivproblem. Det var nog snarare så att denne elev hade en stark emotionell 
blockering, som innebar att det behövdes något direkt ingrepp för att bryta 
hans missuppfattning att man måste lära sig alla ord utantill. Man kan nog anta 
att blockeringen brutits även utan taldatorns speciella hjälp men att det kanske 
tagit längre tid. Tidsfaktorn är tyvärr en viktig faktor då skolans egendiga 
läsundervisning sker under förhållandevis kort tid, i egentlig bemärkelse endast 
under de två första skolåren. Att misslyckas med läsinlärningen under denna tid 
betyder således mycket för självförtroendet och den vidare läs- och skrivutveck
lingen. A:s självbildstest visar att han vid tiden för studien hade en god själv
bild, vilket man också kan anta haft betydelse för den positiva utvecklingen. 

Elev B 

Resultaten för B stärker diagnosen att det i hans fall är fråga om dyslexi. Av 
testen framgår att B har en relativt god förmåga att känna igen ljud redan före 
träningsperiodens start. Träningsperioden innebär emellertid ingen förbättring. 
På ljudförväxlingstestet får han nio rätt av tolv möjliga vid såväl pre- som post
test. Utvärderingstestet Var hörs ljudet? samt de diagnostiserande testen Ljud
subtraktion och Ljudsyntes visar att B har problem med att hålla kvar/minnas 
ljud. 

Endast på två av delproven lyckas han förbättra sina resultat. Han får fler 
rätt på läsförståelsetestet vid posttestet men det sker på bekostnad av längre tid. 
Diktamenstestet visar också på en förbättring. 

B har liksom alla pojkarna i studien varit mycket positivt inställd till arbets
sättet. Våra arbetstillfällen har ofta innehållit övningar som gått ut på att B 
skulle identifiera vokalen i de ord som presenterades. Dessa övningar har gett 
resultat, som inte syns i utvärderingsproven, men som hans klasslärare noterat 
som en positiv utveckling i elevens fria skrivning med papper och penna. 

Vid ett besök av B:s föräldrar under träningsperioden berättade pappan att 
han kände igen sin sons besvär. "Jag hade det lika jobbigt som B at t lära mig läsa 
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och skriva när jag gick i skolan. "På min fråga om pappan fortfarande upplevde 
att det var jobbigt att läsa och skriva svarade han att han tyckte att han klarade 
sig bra. Mamman infogade då: "Du har det ju fortfarande jobbigt med stav
ningen. " Pappan förnekade inte detta, men framhöll att han tyckte att han kla
rade sig bra. Det framkom emellertid av vårt samtal att pappan inte var road av 
läsning. Samtalet med föräldrarna stärkte ytterligare uppfattningen om att det i 
B:s fall är fråga om dyslexi, som ju har en ärftlig komponent (Hallgren, 1950). 

Elev C 

C, som går i åk 3, var den ende av Dys-eleverna som fick 20 träningstillfäl
len under den aktuella perioden. Trots det visar inte testen på någon egendig 
förbättring. Hur ska detta tolkas? C:s värde för de två test (Var hörs ljudet? och 
Ljudförväxling), som avsåg att belysa utvecklingen av elevens fonologiska med
vetenhet, visar att han trots att testen är avsedda för åk 2 har låga ingångsvär
den. Varken hans posttest för ordförståelse eller diktamen visar på någon för
bättring. Om detta skall tolkas som att ljudåterkopplingen inte innebär någon 
förstärkt hjälp för C eller om det beror på att hans problem är så stora att trä
ningstiden ändå är för kort för att någon mätbar förbättring skall kunna noteras 
är inte minst på grund av de uteblivna posttesten svårt att uppskatta. 

C uttalade dock vid flera tillfällen att han hellre arbetade med OVE än inne 
i klassrummet. Trots detta var han den ende av försökseleverna som visade 
tecken på rastlöshet och hade svårt att koncentrera sig. I den fria skrivningen 
med ljudåterkoppling gav han sig inte alltid tid att lyssna till vad han skrev. Ar
betet med de olika träningsprogrammen, som skedde efter ett likartat arbets
mönster, tilltalade C mer än den fria skrivningen och läsövningar. I tränings
programmen utnyttjade han oftare ljudåterkopplingen för självkontroll. Oves 
bekräftelse på rätt avgivet svar hade på C en tydlig motivationshöj ande effekt. 
Han sken som en sol när Ove talade om, att hans svar var rätt. 

Det är tänkbart att C:s rastlöshet och oförmåga att koncentrera sig i läs- och 
skrivsituationer är resultat av hans påtagligt negativa erfarenheter av att lära sig 
läsa och skriva. Han gick ju redan i åk 3 och hade under de två år som gått inte 
lyckats lära sig det som hans kamrater klarat av utan till synes större problem. 
Hans resultat på självbildstestet visar också att han har en negativ självbild. Det 
är i C:s fall svårt att säga något om hans bristande självförtroende är en följd av 
misslyckad läs- och skrivinlärning eller om den fanns före skolstarten. En möj
lig förklaring till C:s rastlöshet kan finnas i att det föreligger en tydlig diskre
pans mellan hans läs- och skrivfärdigheter och hans kognitiva förmåga. 

Resultaten för C antyder att han är i behov av en betydligt kraftigare och 
mer samlad satsning av hjälpinsatser än den som kunde erbjudas inom denna 
studies ram. 

85 



Kapitel 8 

Elev D 

D tillhör LoS-gruppen eftersom diagnosen indikerar att hans problem inte 
förefaller vara av specifikt fonologisk karaktär. 

D, som går i åk 3, var sjuk under en längre sammanhållen period när han 
gick i åk 2. Eftersom den huvudsakliga läsundervisningen förmedlas under de 
två första skolåren kan en av förklaringarna till D:s goda förbättring på testet 
som mäter ljudförväxling antas vara en effekt av det aktiva och explorativa an
greppssätt som ljudåterkopplingen stimulerat till och som i D:s fall inneburit en 
förnyad ljudgenomgång. D:s ökade fonologiska medvetenhet märks också i 
hans resultat på diktamenstestet. 

D:s dåliga resultat på minnestestet (VADS, se tabell 3), återspeglas i resulta
tet för utvärderingstestet, Var hörs ljudet? där det gäller att minnas var man 
hört det efterfrågade ljudet. 

Möjligen kan D:s förbättrade resultat på testet lång/kort vokal stödja anta
gandet att D inte har specifika fonologiska problem. 

Som tidigare nämnts är syntes av ljud betydligt svårare att lära än segmente
ring (Tornéus, 1983). Såväl ordförståelsetestet som läsförståelsetestet indikerar 
att D har problem med ljudsyntesen vilket även framgår av de diagnostiserande 
proven. Av flera skäl (bl. a. sjukdom) fick D endast 15 träningstillfällen. Det 
går inte att säga om D:s syntesförmåga (läsförmåga) hade förbättrats under den 
aktuella tiden om han fått fler träningstillfällen. 

D:s självbild är vid tiden för studien inte påtagligt dålig och kan inte antas 
vara orsaken till hans problem. För D, som efter denna studie skall börja i åk 4 
där den egentliga läsundervisningen oftast betraktas som avslutad, kan hans läs-
och skrivproblem få betydande konsekvenser för hans självbild och fortsatta 
skolgång om han inte möts med förståelse och får adekvat hjälp. 

Elev E 

Posttesten för E, som är en Dys-elev, antyder en liten förbättring för de del
prov som mäter ordförståelse och diktamen medan inget av de mer rent fono
logiska deltesten av DLS visar på någon förbättring. E, som är en av mina egna 
elever, visade emellertid en öppnare och positivare attityd vid våra enskilda 
träningstillfällen än han vanligtvis visade i klassrummet. 

I det inledande skedet hade E svårt att förstå vad han skulle göra när in
struktionen lästes upp av OVE. Om det berodde på den speciella rösten, 
taltempot eller innehållet i instruktionen blev jag aldrig riktigt klar över. Under 
senare delen av träningsperioden hade detta problem eliminerats kanske bero
ende på att E successivt blev förtrogen med rösten och även med innehållet i de 
olika instruktionerna. 
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Det framkom också att E hade svårigheter med att höra skillnad mellan 
ljudlika ljud som t ex i-y, e-ä och u-ö. Men också tj- och sj-ljud var svåra för ho
nom att skilja åt ljudmässigt. Vidare fick vi arbeta mycket ingående med rimord 
innan han kunde fokusera sin uppmärksamhet på hur orden lät och inte på vad 
orden betydde. E:s språkliga medvetenhet var m. a. o. mycket dåligt utvecklad. 

Vi arbetade kontinuerligt med att E skulle bli förtrogen med vokalerna och 
tränade även att urskilja när de lät "långa" respektive "korta". Mot slutet av 
perioden kunde E med relativt stor säkerhet urskilja om vokalen var lång eller 
kort i enstaviga ord i isolerad ställning, vilket emellertid inte visar sig i utvärde
ringstesten. 

Möjligheten till enskild undervisning var således i sig mycket positiv och gav 
mig möjlighet att bättre lära känna E. Det framkom då mycket tydligt att han 
hade stora fonologiska problem och att han var mycket känslig och rädd för att 
göra fel. Jag kunde också konstatera att arbetssättet var befrämjade för hans 
självförtroende. Hans stora motstånd mot att i skrift fritt berätta vad han ville 
minskades när han upptäckte att han kunde lyssna till vad han hade skrivit. För 
att komma vidare i sin skrivning ville han ofta lyssna på föregående mening 
flera gånger. 

E:s svåra fonologiska problem och det faktum att hans syster också ansågs ha 
specifika läs- och skrivproblem stärker min uppfattning om att det i E:s fall är 
fråga om allvarliga dyslektiska problem och att han är i stort behov av fortsatt 
stöd för att komma till rätta med sina läs- och skrivproblem. 

Elev F 

F går i åk 3 och är kategoriserad som LoS-elev och är den ene av de två LoS-
elever som erhöll 20 träningstillfällen. De delprov som avsåg att mäta utveck
lingen av den fonologiska förmågan stöder antagandet om att F inte har några 
specifika fonologiska problem. Delprovet Ljudförväxling visar för F på takeffekt 
och resultaten på Var hörs ljudet? och Lång-Kort vokal pekar i samma riktning. 
Resultatutvecklingen avseende ordförståelse, läsförståelse och diktamen indike-
rar en positiv utveckling. 

Enligt F:s problemprofil utgör hans långsamma arbetstakt en starkt bidra
gande orsaksfaktor till hans läs- och skrivproblem. F:s dåliga finmotorik inne
bar att den vanliga skrivsituationen med papper och penna tog mycket av hans 
energi. I arbetet med taldatorn blev F betydligt mer aktiv i sitt arbetssätt. Det 
föreföll som om ljudåterkopplingen stimulerade F att: arbeta snabbare, vilket ju 
för hans del var något att sträva efter. F föreföll emellertid ibland "stressad" av 
ljudåterkopplingen, som inte tillät honom att bara se det han skrev. F var också 
den av eleverna som var minst positiv till det syntetiska talet. På en direkt fråga 
om han fick välja mellan att arbeta med en dator med ljud och en dator utan 
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ljud svarade han: "Jag vill nog ha en utan ljud. Fast ibland är det bra med ljud för 
man hör ju om man gör fel och då kan man rätta själv. " 

Mot bakgrund av F:s goda ingångsvärden för de fonologiska testen kan nog 
hans förbättrade resultat efter träningsperioden för såväl o rdförståelse som läs
förståelse och diktamen ses som en utveckling som skulle ha skett även utan den 
speciella hjälp som ljudåterkoppling erbjuder. 

Elev G 

G är en av de elever som går i min egen klass ( åk 3) och kategoriserad som 
LoS-elev. Indikationerna om att det för G:s del inte föreligger några specifika 
fonologiska problem avspeglas i resultaten av utvärderingsproven. Trots förhål
landevis få träningstillfällen (13) förfaller det som om G har haft nytta av den 
systematiska träningen. G har förbättrat sina resultat på samtliga fonologiska 
delprov. Den ökade fonologiska medvetenheten märks också tydligt i de för
bättrade resultaten för ordförståelse och diktamen. Läsförståelsen, som kräver 
mer komplexa mentala operationer (Stanovich, 1980), har dock inte förbättrats. 

G tyckte ibland att han hade svårt att höra vad OVE sa. Särskilt tydligt 
märktes detta när det gällde att skilja mellan ljudlika vokaler och att skilja mel
lan Imi och Ini. Det är inte förrän man lär sig att läsa och skriva som sådana 
små ljudskillnader blir viktiga. Det är därför tänkbart att de krav på uppmärk
samhet och koncentration som erfordras för att särskilja dessa ljud, av G upp
levdes som arbetsamma och mindre tilltalande. Trots att G ibland visade att 
han tyckte att det var tröttsamt och krävande att arbeta med OVE var han 
mycket positivt inställd till vårt arbete. Han uttalade också högt sin besvikelse 
då träningstillfällen av olika anledning måste utgå. 

G:s låga värde på självbildstestet och hans dåliga kamratrelationer innebär 
att man inte kan bortse från att den individuella undervisningen i sig varit en 
viktig faktor för G:s förbättrade resultat. 

Elev H 

H som är en LoS-elev går i åk 5. H har en mycket besvärlig skolsituation. Av 
de diagnostiska testen framgick att H:s segmenteringsförmåga var svagare än 
hans syntesförmåga. Detta avspeglas även i de utvärderande testen. Posttestet, 
som avser att belysa utvecklingen av ljudigenkänning (Ljudförväxling), saknas 
för H, men resultatet på Var hörs ljudet? indikerar att H förbättrat både sin för
måga att uppfatta och att minnas var ett visst ljud finns i ett ord. Posttesten för 
ordförståelse, läsförståelse och diktamen visar också på en positiv utveckling. 
Posttestet för läsförståelse visar främst att H använt betydligt kortare tid, vilket 
ger en indikation om att hans avkodningsförmåga förbättrats. Vid tolkningen 
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av resultaten bör man dock vara medveten om att proven är avsedda för elever i 
åk 2. H har således även efter träningsperioden, som i hans fall omfattar 19 trä
ningstillfällen, fortfarande en mycket dåligt utvecklad läs- och stavningsför
måga. 

En viktig målsättning vid utformningen av programmen var att arbetssättet 
skulle främja elevens s jälvförtroende. I mitt arbete med H märktes tydligt att 
den intentionen realiserades. Han var då vi började vårt samarbete mycket 
undfallande, tyst och rädd för att göra fel. Under de tillfällen som vi träffades 
kunde jag notera en nästan dramatisk förändring i hans förhållningssätt. Hans 
medvetenhet om att OVE bara är en känslolös maskin visade sig i hans ovan 
tidigare citerade kommentar då OVE talat om att hans svar var fel: "Det bryr väl 
inte jag mig om du är ju bara en dum maskin. " 

H, som under flera år fått hjälp av speciallärare, fick under träningsperioden 
enligt klassläraren en högre status i klassen i och med att han arbetade med en 
dator. Klassläraren menade sig också kunna se att H:s självförtroende märkbart 
förbättrats. Han föreföll gladare och tog fler initiativ till kamratkontakter än 
han gjort tidigare. 

Elevi 

I är en Dys-elev och den andre av de två elever som går i åk 5. Trots att I en
dast fick 13 träningstillfällen indikerar utvärderingstesten att han väsentligt för
bättrat sin förmåga att identifiera ett visst ljud i en given position (Var hörs lju
det?^. Då den grundläggande undervisningen om bokstavs- och ljudmedveten
het i allmänhet upphör efter åk 2 är det tänkbart att ljudåterkopplingen för I 
inneburit den nya inlärningsmöjlighet som krävdes för att öka hans fonologiska 
medvetenhet. 

Av delprovet för lång/kort vokal framgår att I endast förbättrat sitt resultat 
med två rätt. Hans negativa utveckling på diktamensprovet föranledde mig att 
närmare studera vilka fel han gjorde på posttestet och som han inte gjorde i 
pretestet. Felanalysen visar att han vid posttestet ändrat rätt ord <pall> till <pal> 
och <roligt> till <rolligt>. Stavfelen antyder att han hör skillnad mellan lång och 
kort vokal men är osäker på när efterföljande konsonant skall dubbel tecknas el
ler inte. Men han har även skrivit <fräder> i stället för <jjäder> och <länga> i 
stället för <1 ånga> vilket tyder på bristande segmenterings och översättnings
färdighet (Liberman & Shankweiler, 1985; Tornéus, 1983; Treiman, 1991). 

Elever med auditivt orienterad dyslexi har inte sällan svårt att rimma. Ett av 
programmen (19) var avsett att träna upp den förmågan. I programmet säger 
OVE: "En loppa i en ...". Eleven skall fylla i med ett ord som rimmar på loppa. 
I skrev ask som rimord till loppa och rimordet till fluga blev bas. För att få ho
nom att tänka på ordets form gav jag några exempel på ord som rimmade. Det 
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var emellertid svårt att få honom att ändra perspektiv. För att få I att själv 
komma fram till rätt svar lotsade jag honom via ledfrågor som t. ex: "rimordet 
till loppa är något man äter med sked , tänk nu på att det ska låta likt loppa. " När 
vi kommit fram till att ordet var soppa studerade vi de två ordens stavning på 
skärmen och I fick låta OVE upprepa ordparen loppa och soppa så många 
gånger som han önskade samtidigt som han själv uttalade orden. När vi arbetat 
oss genom flera av rimorden på detta sätt kunde han mot slutet att övningen 
klara uppgifterna utan min hjälp. I hade bytt uppmärksamhetsperspektiv från 
ordets betydelse till ordets form och kunde aktivt leta efter det ord som hade en 
liknande ljudgestalt. Om jag in te känt till denne elevs specifika problem hade 
jag med säkerhet fått en felaktig uppfattning om hans kognitiva förmåga. Nu 
stärktes i stället min insikt om att I hade allvarliga läs- och skrivproblem av fo-
nologisk karaktär. 

Av de diagnostiserande testen framgick an I:s ljudsyntesförmåga var dåligt 
utvecklad. En snabbare och säkrare ljudsyntes ger läsaren ökad möjlighet att 
tolka innehållet i det han läser. Resultatet av läsförståelsetestet indikerar att I:s 
ljudsyntesförmåga förbättrats efter träningsperioden. Vid posttestomgången 
förbättrar han sitt resultat och använder betydligt kortare tid. Hans resultat 
måste dock tolkas emot att han går i åk 5 och att testen är avsedda för elever i 
åk 2. I har ett år kvar till högstadiet och dess allt mer krävande teoretiska under
visning. Det finns skäl att misstänka att hans läs- och skrivproblem kommer att 
kvarstå och att han därför kommer att vara i behov av olika hjälpmedel som 
t.ex. skrivhjälp med ljudåterkoppling och läromedel inlästa på ljudband. Test
resultaten samt erfarenheterna från mitt arbete antyder att I:s problem kunde ha 
varit betydligt mindre om han fått mer och individanpassad hjälp redan från 
skolstarten. 

Taldatorn som statushöj are och motivationsskapare 
Som framgår av redovisningen var eleverna positivt inställda till arbetssättet. 

Alla tyckte också att träningstiden gick fort. I de allra flesta fall visade eleverna 
även tydligt sin besvikelse när ett arbetspass av olika anledning måste utgå. Vid 
ett tillfälle uppstod ett tekniskt fel, som innebar att utrustningen måste skickas 
till KTH för översyn, vilket innebar att flera schemalagda tider måste flyttas 
fram. Då två tillfällen gått bort för en av eleverna i åk 2 kom han till mig med 
bister uppsyn och frågade om inte OVE var frisk snart för han ville mycket 
hellre arbeta med OVE än läsa och skriva i klassrummet. 

Olika typer av datorspel hade vid denna tid börjat komma i handeln. En da
tor som talade var dock något alldeles nytt, varför klasskamraterna till försöks
personerna var nyfikna på hur det var att arbeta med en dator som talade. Alla 
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försökspersoner fick därför tillfälle att för sina klasskamrater demonstrera hur 
de arbetade. Man bör då beakta att alla var medvetna om att eleverna ifråga fick 
arbeta med datorn därför att, som de själva uttryckte det, "hade det svårt med att 
läsa och skriva. " Det negativa, som det ofta innebär att behöva få extra hjälp av 
en speciallärare, föreföll att kompenseras av det faktum att de arbetade med en 
dator. 

Att arbetet inbegrep en dator hade en statushöjande effekt som i sig var mo-
tivationsskapande men den innebar även en förstärkning av elevens självförtro
ende då arbetssättet också innebar en växande självkontroll. Det ökade självför
troendet visade sig t. ex. i en positivare inställning till arbetet i skolan. Klasslä
rarna rapporterade att de kunde märka att eleverna presterade mer under den 
tid de arbetade i klassrummet. Framför allt hade de märkt en ökad motivation 
för läsning och skrivning. Klasslärarna menade vidare att de upplevde att ele
verna över lag visade ett öppnare sinnelag. Som exempel kan nämnas att elev H, 
som var en av de elever som hade det lägsta värdet på självbildstestet, fick bättre 
kontakt med sina klasskamrater. H inneslöts oftare än tidigare i t.ex. olika dis
kussioner och rastaktiviteter. 

Föräldrarna till eleverna i undersökningsgruppen visade ett positivt intresse 
för det nya arbetssättet och vittnade om positiva förändringar. De menade att 
de märkt en positivare attityd till skolarbetet och det var inte lika svårt att få 
barnen att öva på sina läsläxor. Flera av föräldrarna tyckte också att deras barn 
blivit gladare. 

Sammanfattning av den explorativa utvärderingsstudien 
Det syntetiska talet kräver en viss anpassningstid. Beträffande inställningen 

till det syntetiska talet var det märkbart att barnen ofta snabbare än vuxna 
accepterade taldatorn. Som nämnts var det en elev som uttalade att han hellre 
ville a rbeta med en dator utan ljud. Om detta berodde på ljudkvaliteten eller 
om han helt enkelt blev "stressad" av ljudet som fick honom att arbeta snabbare 
än han annars brukade göra eller om han helt enkelt inte tyckte om det speciella 
talet framkom inte. De övriga eleverna visade mycket tydligt att de uppskattade 
ljudåterkopplingen och att de inte hade någon negativ inställning till det synte
tiska talet. De ansåg i stället detta tal som något naturligt för en maskin. 

Vuxna tillfälliga besökare tyckte emellertid ofta att det var svårt att höra vad 
OVE sa. Inte sällan kunde man märka en negativ inställning till det syntetiska 
talet. Kolleger som besökte mig och eleverna vid flera tillfällen menade dock att 
sedan de vant sig vid det syntetiska talet så hade de lättare att uppfatta vad som 
sas och därmed ändrades ofta den tidigare negativa inställningen till talet. 
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Projektet uppmärksammades såväl av dagspressen som av TV. Detta förde 
med sig att jag fick t a emot många studiebesök av lärare från andra skolor. Den 
uppmärksamhet som projektet inledningsvis rönte skall ses mot bakgrund av att 
detta var första gången i Sverige som en taldator användes som pedagogiskt 
hjälpmedel för läs- och skrivinlärning i den "vanliga" grundskolan39. 

Utfallet av de kvantitativa testresultaten ger inte någon entydig bild av ljud
återkopplingens betydelse för testresultaten. Däremot kan lärarnas och föräld
rarnas uttalande om att de bl. a. märkt en ökad motivation för läs- och skriv
ning och mina egna upplevelser av elevernas positiva inställning till arbetssättet 
tala för att tekniken och programmen är värda att vidareutveckla. 

Vid bedömningen av elevernas positiva inställning till arbetssättet, kan man 
inte bortse från en viss s k. Hawthorne effekt. Nyhetens behag och den upp
märksamhet och det intresse som ägnades försöksgruppens elever har säkert haft 
en positiv betydelse. 

Erfarenhetsmässigt vet man att specifika fonologiska problem ofta är svåra 
att komma till rätta med. Resultaten för de två försöksgrupperna (Dys- och 
LoS-grupperna) visar att den korta träningstid som det här är fråga om sanno
likt trots allt har gagnat den fonologiska utvecklingen för LoS- gruppens elever, 
som inte ansågs ha specifika fonologiska problem, mer än Dys-gruppens elever. 
Vilken direkt betydelse ljudåterkopplingen haft för testresultaten går inte att 
med säkerhet uttala sig om. Det finns indikationer som tyder på att arbetssättet 
haft betydelse för elevernas ökade motivation och självtillit som, även om det 
inte direkt kan avläsas i testresultaten, enligt elevernas lärare också varit påtaglig 
i elevernas ökade arbetskapacitet i klassrummet. 

Utvärderingsstudien innehåller p.g.a. sin karaktär många okontrollerade fak
torer. För att få en tydligare bild av mer direkta effekter av ljudåterkopplingen 
genomfördes därför efter det att utvärderingsstudien avslutats även en effektstu
die i form av textreproduktionstest med de nio elever som ingått i utvärderings
studien. 

39 Det syntetiska talet hade tidigare använts för läs- och skrivträning av talskadade barn vid 
Bräcke Östergård som är en specialskola. 

92 



Kapitel 9 

T extreproduktionsstudien 

Textreproduktion är en interaktiv process där skrivaren bl. a. måste växla 
uppmärksamhetsfält mellan fonologisk nivå (ordnivå) och satsnivå. Detta stäl
ler stora krav på korttidsminnet. Enligt Baddeley (1990) är det en särskild 
komponent i korttidsminnet, den s.k. artikulatoriska loopen40 som är väsendig 
för lagring av fonetisk information. 

Dys-gruppens testresultat för ljudförväxling och lång/kort vokal i den före
gående träningsstudien antyder, i likhet med många andra forskningsresultat, 
att elever med fonologiskt orienterade läs- och skrivproblem har ett sämre fun
gerande korttidsminne när det gäller att hålla fonetiskt baserat material i arbets
minnet (Arnquist, 1991; Bauer, 1977; Brady, Shankweiler & Mann, 1983; 
Gathercole & Baddeley, 1995; Jorm, 1983; Katz, Healy & Shankweiler, 1983; 
Liberman m.fl., 1977; Mann, Liberman & Shankweiler, 1980; Shankweiler 
m.fl., 1979). Dåliga läsare skiljer sig från goda läsare bl.a. genom att de har svå
rare att återta sekvenser av muntligt presenterade bokstäver (Shankweiler m.fl. 
1979), ord (Brady, Shankweiler & Mann, 1983; Mann, Liberman & Shank
weiler, 1980) och meningar (Mann m.fl., 1980; Shankweiler, Mann & 
Schmidt, 1984). Man har även funnit att de har brister när det gäller att min
nas skriven text (Mark m.fl., 1977) samt bokstavsräckor (Katz, Healy &: 
Shankweiler, 1983; Shankweiler m.fl., 1979). Svaga läsare har även problem 
när det gäller att komma ihåg bilder med benämnbara objekt. Däremot har 
man funnit att det inte föreligger någon skillnad mellan svaga och goda läsare 
när det gäller att minnas s.k. nonsensbilder (Katz, Shankweiler & Liberman, 
1981). Det senare visar att man inte kan dra den slutsatsen att svaga läsare har 
generellt dåligt minne (Liberman m.fl., 1982; Vellutino m.fl., 1973). I stället 
förefaller det som om bristande korttidsminne är länkat till lingvistiskt material 
antingen det är presenterat visuellt eller auditivt (Liberman m.fl., 1982; 
Shankweiler m.fl., 1979). Baddeley (1990) har föreslagit att den artikulatoriska 

^ "The articulatory loop" eller som den också kallas "thephonological loop" är ett minnessystem 
som är specialiserat på att lagra verbalt material. "The phonological loop or store" - den 
fonologiska lagringsenheten representerar material i en fonologisk kod som avklingar över tid. 
Den artikulatoriska återkopplingen har till uppgift att friska upp/hålla kvar avklingande 
fonologiska representationer. " The articulatory bop" - den artikulatoriska omloppsbanan kan 
således liknas vid ett ljudband med kon omloppsbana. 
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loopen fungerar som ett arbetande minnessystem i de fall då ordavkodningen 
sker via regler för översättning av bokstav - ljud. Utifrån detta synsätt avspeglas 
såväl dålig läsning som begränsat korttidsminne i en bristande förmåga till fo-
nologisk bearbetning (Brady, Shankweiler & Mann, 1983). 

En annan möjlig roll för korttidsminnet vid läsning berör förståelsen av 
meningar. Kleiman (1975) menar att för att extrahera betydelsen av en fras 
måste läsaren ha lagrat information om tidigare identifierade ord för att kunna 
relatera dem till det aktuella ord som just identifieras (Ellis, 1988). Enligt 
Baddeley (1978) förefaller det vara den fonologiska komponenten i arbetsmin
net som svarar för denna typ av lagring. Dessa antaganden gör det plausibelt att 
antaga att det föreligger en interaktion mellan korttidsminne och läsförmåga 
(Arnquist, 1991). 

Det kan således inte sägas att minnesproblem är den direkta orsaken till 
läsproblem eftersom bristande korttidsminne kan orsakas av bristande läsför
måga som i sin tur kan vara en effekt av för lite lästräning. 

Syftet med textreproduktionsstudien 
Syftet med textreproduktionsstudien var att få en bild av hur ljudåterkopp

lingen påverkar elevens omedelbara textreproduktion och stavningsförmåga. 
Mot bakgrund av de studier som redovisats ovan kan man anta att om en

skilda ljud och ord repeteras auditivt allteftersom eleven skriver dem så innebär 
detta en förstärkning av elevens fonologiska arbetsminne, vilket kan antas av
speglas i en förbättrad text- och stavningsreproduktion. Detta antagande prövas 
i textreproduktionsstudien. 

Metod 

Försökspersoner 
Deltagarna var samma elever, som deltagit i träningsstudien, dvs. nio pojkar 

i åldrarna 8 - 11 år. De var således vana vid det syntetiska talet. 

Instrument 
För undersökningen konstruerades två olika, men till svårighetsgrad accep

tabelt lika texter om vardera 25 ord (Appendix 2). Texternas stavningssvårighet 
testades genom att sammanlagt 95 elever, varav 53 elever från åk 2 och 42 ele
ver från åk 3, fick skriva texterna som diktamen för hand. Hälften av eleverna 
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skrev text 1 som första text och text 2 som andra text medan den andra hälften 
av eleverna skrev text 2 som första text och text 1 som andra text. Medelvärdet 
för antal fel på Text 1 var 2,75 och på Text 2, 3,95, vilket visar en något högre 
felstavningsfrekvens för Text 2. Resultatet av en sambandsanalys indikerar att 
sambandet mellan texterna är högt (r = 0,80 ). De skillnader som förelåg mellan 
texterna kompenserades av att alla försökseleverna skrev båda texterna. 

Tillvägagångssätt 
Texterna lästes upp för eleven med syntetiskt tal två gånger. Eleven uppma

nades att blunda när han lyssnade på texten den andra gången. Därefter skulle 
eleverna skriftligt reproducera det de hört, en gång på vanligt sätt med papper 
och penna och en gång med hjälp av dator och ljudåterkoppling (Appendix 3). 

Fyra av de nio eleverna: A, B, C och H, fick vid första tillfället återge upp
läsningen av Text 1 först för hand med papper och penna och därefter med 
hjälp av taldatorn medan fem av eleverna: D, E, F, G och I först fick återge 
Text 1 på dator med ljudåterkoppling och därefter för hand. Vid nästa provtill
fälle fick elev A, B, C och H skriva Text 2 först med ljudåterkoppling och 
därefter för hand medan de fem andra eleverna: D, E, F, G och I den gången 
fick börja med att skriva Text 2 först för hand och därefter med ljudåterkopp
ling (tabell 9). Såväl Dys- som LoS-elever fanns i vardera gruppen. 

Vid reproduktionen med ljudåterkoppling uttalades varje ord sedan det 
skrivits in. Eleven hade då möjlighet att korrigera stavningen. När eleven avslu
tade en mening med punkt lästes hela meningen upp och eleven hade ytterli
gare en möjlighet att auditivt bedöma det han skrivit. 

Den tid som eleven använde för återgivningen registrerades. 

Tabell 9. Översikt över hur de nio eleverna arbetade med texterna. 

Provtillfällen Återgivning Elev A, B, C, H Elev D, E, F, G, I 
Tillfälle 1 

Tillfälle 2 

1 :a återgivningen 
2:a återgivningen 
l:a återgivningen 
2:a återgivningen 

Text 1 för hand 
Text 1 med ljud 
Text 2 med ljud 
Text 2 för hand 

Text 1 med ljud 
Text 1 för hand 
Text 2 för hand 
Text 2 med ljud 
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Resultat och diskussion. 

Textreproduktionen med hjälp av ljudåterkoppling visade sig ha en påtag
ligt positiv effekt för resultatet jämfört med återgivning för hand utan ljudåter
koppling (figur 3-6)41. 

Som framgår av figur 342 använde eleverna betydligt längre tid för repro
duktionen med ljudåterkoppling än när de skrev för hand. Detta berodde del
vis på sökande efter rätt bokstav på tangentbordet, men främst på att eleverna 
aktivt lyssnade på det som skrevs in och utförde ändringar. 

När återgivningen sker för hand 
efter det att den först skrivits med 
hjälp av ljudåterkoppling använder 
eleverna mer tid än då återgivningen 
primärt återges för hand. Detta kan 
tydas som att den primära återgiv
ningen med ljud, fått eleverna att i 
ökad grad reflektera över vad de ska 
skriva och hur orden skall stavas. 

Resultaten visar att eleverna ut
nyttjade ljudåterkopplingen främst till 
att korrigera stavning, men även till 
att skriva in utelämnade ord, att ta 

bort överflödig text och att byta ut ord. De värden för stavfel som visas i figur 4 
gäller de stavfel, som återstår sedan ändringar är gjorda. Av figuren framgår att 
när texten första gången återges för hand görs i medeltal fyra fel. När texten 
omedelbart därefter reproduceras en andra gång med hjälp av ljudåterkoppling 
korrigeras de flesta stavfelen. När ljudåterkoppling är med vid första reproduk
tionstillfället återstår inga stavfel. Antalet fel vid den därpå följande repro
duktionen för hand är lägre (M = 1,56) än när reproduktionen först sker för 
hand (M = 4, 00). Detta kan tolkas som att eleverna vid den sekundära hand
reproduktionen gör en noggrannare segmentering men även som att de minns 
från den föregående reproduktionen, då de hade möjlighet att lyssna på orden, 
hur de skall stavas. 

Förutom korrigeringar av stavfel rättades även i ett fall tillägg av ord (och, i) 
som gjordes i början av en mening. Korrigeringen gjordes när reproduktionen 

Tabeller med individuella värden återfinns i Appendix 3. 
^ Figurerna 3-6 anger medelvärden för de olika mätvariablerna. 

Medelvärdesresultat samt standardavvikelser redovisas för samdiga mätvariabler i Appendix 4. 

2 + 
0 

- Dator 
-Hand 

y 
I 5:: A 

-4- -h 
1:a 2:a 

Återgivning 

Figur 3. Tid i minuter. 

96 



Textreproduktionsstudien 

första gangen skrevs med ljudåterkoppling. Raderingen av orden gjordes ome
delbart efter det att de skrivits, således före meningsslut, och antyder att eleven 
i samma stund som han skrev kom ihåg den upplästa texten. 

När återgivningen första gången sker med hjälp av ljudåterkoppling är anta
let tillagda ord något färre (M = 0, 56) än när texten första gången återges för 
hand (M = 0, 89). Vid den andra återgivningen ökar antalet tillägg av ord oav
sett om återgivningen sker med ljudåterkoppling (M = 1,3 3) eller för hand (M 
= 1,22). Benägenheten att byta ut ord i texten framstår som oberoende av 
betingelse vid första återgivningen (M = 1,44). När den andra återgivningen 
sker med hjälp av ljudåterkoppling minskar antalet utbytta ord (M = 0,67) men 
ökar när eleven skriver för hand (M = 1,67). 

Dator 

1:a 2:a 

Återgivning 

Dator 

1:a 2:a 

Återgivning 

Figur 4. Stavfel. Figur 5 . Korrigerade fel. 

| 5 T  
S< 
O 
23 + 
§2 + Q. 
« 1  "  

• Dator 
-Hand 

H 
1:a 2:a 

Återgivning 

Figur 6. Interpunktionsfel. 

Även interpunktionen (figur 6) 
korrigerades, enär utelämnande av 
punkt påverkade betoningen vid upp
läsningen av det som skrivits. När åter
givningen sker för hand görs i medeltal 
samma antal fel (M = 1,22) oavsett om 
det är första eller andra återgivningen. 

Med ljudåterkoppling återstår myc
ket fa interpunktionsfel. När ljudåter
kopplingen är med vid första återgiv
ningen, görs något färre fel (M = 0,11) 
än när den ingår vid den andra återgiv
ningen (M = 0,33) då texten först 
reproducerats för hand. 
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Resultaten för antalet utelämnade ord visar att när texten första gången 
reproduceras för hand utelämnas fler ord (M = 3,22) än när den återges för 
hand andra gången (M = 1,89) och föregåtts av reproduktion med 
ljudåterkoppling (M = 1 ,22). När texten reproducerats med ljud efter det att 
den först reproducerats för hand reduceras antalet utelämningar (M = 3,11). 
Detta resultat får delvis tillskrivas det faktum att när texten andra gången 
reproduceras med ljudåterkoppling så innebär det att eleverna hör texten ännu 
en gång, men i den form som texten reproducerats. 

Även om det av denna studie inte framgår om ljudåterkopplingens positiva 
effekt på stavningen är beständig, finns skäl att anta att en upprepad inlärning 
av detta slag kan innebära, att eleven lär sig hur orden skall stavas. Korrige
ringen - inlärningen har i enlighet med såväl Piagets som Vygotskys teorier 
(Arfwedson, 1992, s 17 och 26) om kognitiv utveckling skett helt på elevens 
villkor genom handling och självdirigerad problemlösning, dvs. eleven har på 
eget initiativ utforskat hur orden skall stavas. Denna möjlighet till självinlär
ning och egenkontroll kan antas ha en motivationsförstärkande effekt på ele
vens fortsatta läs- och skrivinlärning. 

Thomson (1991) har i en studie undersökt effekten av stavningsträning 
med simultan oral och visuell kontroll på en grupp elever med dyslektiska pro
blem matchade mot en kontrollgrupp utan specifika problem. Matchningen 
gjordes efter stavningsutveckling med hjälp av ett test (Vernon Graded Word 
Spelling Years). Eleverna gavs ett stavningstest med 20 regelbundna och 20 
oregelbundna ord. Av dessa ord valdes ut 5 ljudenligt stavade ord (regular 
words) och 5 icke ljudenligt stavade ord (irregular words) som inget av barnen 
stavat rätt på. Barnen parades ihop två och två och tränade dagligen under 2 
veckor. Orden tränades på två olika sätt. I den ena betingelsen uttalade eleverna 
bokstäverna högt allt eftersom de skrev ordet och kontrolläste det högt sedan 
det var färdigskrivet. I den andra betingelsen skrevs ordet efter det att eleverna 
sett ordet och sagt bokstävernas namn. Bokstäverna uttalades inte medan ordet 
skrevs och det kontrollerades endast genom att eleverna uppmanades att titta 
på ordet när det var färdigskrivet. Thomson fann att de dyslektiska eleverna 
fick betydligt sämre resultat än kontrollgruppen oavsett träningsbetingelse. För 
eleverna med dyslektiska problem gav träningen med simultan oral stavning 
betydligt bättre resultat än träningen med endast visuell kontroll. För kontroll
gruppen spelade träningsbetingelsen ingen roll. Thomson menar att resultatet 
är av stor pedagogisk betydelse med tanke på att den vanligaste formen för stav
ningsträning är: "Look-Cover - Remember-Spell" och att den metoden inte 
gagnar elever med specifika läs- och stavningsproblem. 

Det som skiljer Thompsons studie från de skrivbetingelser som gäller för 
denna studie är att eleverna inte samtidigt med den kinestetiska upplevelsen 
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som det innebär att forma bokstäver fick den auditiva återkopplingen. Å andra 
sidan finns studier som visar att elever med dyslexi o fta även har vissa moto
riska svårigheter, som bidrar till deras stavningsproblem (Maeland & Sövik, 
1993). För sådana elever kan man anta att en dator utgör ett motoriskt 
skrivhjälpmedel som frigör energi som behövs för den fonologiska bearbet
ningen. 

En texts prosodi och en sångs melodi lagras inte i vårt minne på samma 
"plats" som orden. Såväl prosodi som melodi har en minnesförstärkande effekt 
när man vill minnas orden i en text. Man kan t. ex. ha svårt att minnas orden i 
en psalm eller en sång om man måste läsa upp orden. Om man däremot kan 
melodin och sjunger texten får man en förstärkt access till orden. Denna me
todik tillämpas t.ex. av personer som stammar (Preus, 1977; Alm, 1995). Det 
är vidare välkänt att rekonstruktion av ett yttrande underlättas av om man får 
höra ett eller flera av de inledande orden, (promting). Rekonstruktionen under
lättas ytterligare om det eller de inledande ordet eller orden upprepas så lika 
som möjligt dvs. med samma frasering, betoning och intonation (Watkins & 
Watkins, 1980). 

Resultatet med ljudåterkoppling visar det som tidigare antytts att den har en 
motiverande och aktiverande effekt både när det gäller att minnas texten och 
att korrigera stavning. 

Sammanfattning av textreproduktionsstudien 
Allt lärande står i proportion till individens motivation att lära och motiva

tionen i sin tur beror på individens behov, förståelse och inte minst viktigt 
möjlighet till kontroll. Avsaknad av möjlighet till egenkontroll innebär ofta att 
motivationen, trots ett stort behov av att lära och kunna, avtar för att i vissa fall 
helt försvinna. 

Ljudåterkopplingens effekt i här-och-nu situationen antyder både en min
nesförstärkning och en utökad möjlighet till intern kontroll för elever med läs-
och skrivproblem med varierande orsaksbakgrund. Skrivning med ljudåter
koppling är visserligen tids- och energikrävande men betalas med ett bättre re
sultat. 

Möjligheten till korrigering av stavfel i textreproduktionsstudien försvårades 
av att eleverna samtidigt skulle hålla den aktuella texten om 25 ord i minnet. 
En rättstavningsstudie där eleverna endast skulle behöva hålla ett ord i taget i 
minnet skulle tydligare visa i vilken grad eleverna kunde lyssna sig fram till kor
rekt stavning. I kommande försök såg jag det därför som angeläget att studera 
vad som händer med stavningsförmågan när endast ett ord i sänder presenteras 
för eleverna. 
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Sammanfattning av Fas 1 
Det primära syftet i denna första fas av arbetet var att utröna om det synte

tiska talet var av sådan kvalitet att det var möjligt och lämpligt att använda som 
ett pedagogiskt hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Arbetet i 
denna inledande fas var således främst ämnat att ge en uppfattning av elevernas 
inställning till talets annorlunda intonationsmönster samt om de kunde upp
fatta OVE:s tal. 

Inga specifika uppfattningstest eller attitydmätningar gjordes. I stället an
vände jag elevernas skrivövningar för att notera deras reaktion på det syntetiska 
talet. Vissa ljud var svåra att identifiera i viss omgivning och detta orsakade 
ibland irritation såväl hos mig som hos eleverna. De negativa faktorerna upp
vägdes av de positiva effekterna. Mot bakgrund av att arbetet med att förbättra 
ljudkvaliteten kontinuerligt pågick såg jag således inga hinder för att det syn
tetiska talet skulle kunna användas för en vidare utprövning av arbetssättet och 
de olika programmen. En viktig anledning härtill var också elevernas positiva 
inställning till OVE: s speciella röst, som de visserligen tyckte lät lite konstig, 
men ändå "rätt" med tanke på att talet kom från en maskin. 

Textreproduktionsstudien indikerar att ljudåterkopplingen har en positiv 
effekt på elevernas stavningsförmåga men på grund av studiens utformning och 
det ringa antalet försökspersoner måste resultaten tolkas med försiktighet. 
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Hur arbetet gick vidare 

Kännedom om projektet spreds dels genom eleverna som deltog i projektet 
men också genom att projektet blev uppmärksammat av massmedia. Det resul
terade i att fler elever u ttalade önskemål om att få arbeta med, som de sa, Ove. 
Kollegor kom på studiebesök och visade intresse av att vilja använda arbetssät
tet i sin specialundervisning. Eftersom utrustningen var förhållandevis dyr och 
projektet till största delen drevs ideellt var min önskan att involvera fler lärare 
större än de ekonomiska medel jag hade. 

Ett ekonomiskt stöd från kommunen möjliggjorde att jag kunde friställas 
från min ordinarie undervisning 2 timmar per vecka under läsåret 1984-85 för 
att arbeta med två elever enskilt vid två tillfällen per vecka. Varje övnings till
fälle var då utökat till 40 min. Projektmedlen från kommunen räckte även till 
att låta en speciallärare på mellanstadiet pröva arbetssättet tillsammans med en 
elev i åk 5. 

Genom min medarbetare på KTH kunde jag också så småningom få fram 
resurser för anskaffning av ännu en utrustning, vilket möjliggjorde att två spe
ciallärare vid en annan skola i Umeå kunde införliva hjälpmedlet och arbetssät
tet i sin undervisning. Detta innebar att jag b ehövde utforma anvisningar för 
handhavandet av såväl datorn som programmen. 

Den dator eleverna och jag a rbetade med var, som tidigare nämnts, en så 
kallad portföljdator och programmen matades in via kassetter. Datorn hade 
också ett mycket begränsat minne (32 kb) vilket innebar att det endast rymdes 
ett par program i taget. Byte av program var relativt tidskrävande och 
omständligt, liksom även inmatningen av nya ord och ljud samt möjligheten 
an korrigera uttalet, vilket kunde ske med hjälp av ett speciellt 
användarlexikon. Möjligheterna att göra fel, som datorn inte accepterade, var 
också många. 

Dessa faktorer gjorde, att jag snart insåg, att i stället för att försöka finna 
enklare lösningar med det system som användes, borde programmen göras om 
så att de passade det nya dataoperativsystemet (DOS), som hade betydligt 
större minne. En anpassning av programmen till PC-datorer skulle bl. a. inne
bära att alla programmen samtidigt rymdes i datorn. En dator med hårddisk 
och diskettstation skulle dessutom erbjuda helt andra möjligheter att spara 
elevernas arbeten. En PC-dator borde således kunna erbjuda helt nya och 
betydligt enklare lösningar för det tekniska handhavandet, vilket jag såg som 
mycket viktigt. Tekniken måste göras så användarvänlig att den inte utgjorde 
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ett hinder för det pedagogiska arbetet. Det senare var inte minst viktigt då de 
lärare, som skulle komma att använda detta hjälpmedel, inte omfattats av de 
kurser som erbjudits lärare inför den datorsatsning som SÖ på regeringens 
initiativ startade 1971. 

För mitt fortsatta arbete behövde jag således speciallärare, som var villiga att 
använda taldatorn som ett hjälpmedel i sin undervisning, vilket i sin tur förut
satte att den skola där de arbetade var utrustad med en PC-dator, som de 
kunde få tillgång till i sin undervisning. Kontakter med skolförvaltningarna i 
Umeå och Stockholm visade emellertid att det 1986 inte fanns någon skola i 
dessa kommuner där man använde datorn som pedagogiskt hjälpmedel inom 
specialundervisningen för elever på lågstadiet. 

I kapitel 5 har jag redovisat att det vid tiden för detta projekt fanns ett stort 
motstånd mot att låta elever p å lågstadiet arbeta med datorer. Genom att för
ankra projektet på KTH, som ett utvecklingsprojekt av ett nytt tekniskt hjälp
medel, erhöll jag till sammans med min tekniske medarbetare forskningsmedel 
som möjliggjorde att jag kunde införskaffa tre persondatorer utrustade med 
syntetiskt tal. Mitt syfte var att placera utrustningen i tre olika skolor där det 
fanns lärare som var villiga att ta in datorn som ett hjälpmedel i sin specialun
dervisning för elever med läs- och stavningsproblem för att därmed kunna gå 
vidare i vårt utvecklings- och utvärderingsarbete 
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Träningsstudie 2 

Syftet med arbetet i Fas 2 
I denna andra fas, som också kan sägas vara av explorativ karaktär, hade jag 

flera syften. Ett primärt syfte var att låta flera speciallärare testa programmen i 
sin nya form och den nya teknik som PC-datorn innebar jämfört med den tidi
gare portabla datorn. 

Ett andra syfte var att följa upp de resultat från utvärderingsstudien i fas 1 
som antydde att ljudåterkoppling har olika effekt beroende på bakomliggande 
problem. Med utgångspunkt i den forskning, som menar att dyslexi kan delas 
upp i två huvudprofiler, där problemen antas vara antingen företrädesvis av 
auditiv karaktär eller visuell karaktär (Gjessing, 1978; Boder, 1973), ville jag 
därför i denna andra utvärderingsstudie försöka se om stöd av ljudåterkoppling 
innebär någon utvecklingsskillnad beträffande fonologisk medvetenhet och 
läsförmåga beroende på om läs- och stavningsproblemen kunde antas vara av 
auditiv vokal karaktär respektive visuo-motorisk karaktär (Cronbach & Snow, 
1977, s 491). 

De positiva resultaten beträffande stavningskorrigeringen från Textåtergiv-
ningsstudien i Fas 1 gjorde att jag också ville studera effekten av ljudåterkopp
lingen på stavningsförmågan i en mer direkt rättstavningsorienterad studie. Jag 
ville m.a.o. få en tydligare bild av hur ljudåterkopplingen påverkade elevernas 
rättstavning i en pågående skrivsituation. 

Vidare önskade jag få en uppfattning om vad föräldrarna tyckte om att de
ras barn deltog i ett taldatorbaserat projekt och hur de såg på det arbetssätt som 
där tillämpades. 

Utvärderingsarbetet omfattar således även i denna andra fas två olika studier. 
En konventionell träningsstudie med pre- och posttest av samma karaktär som i 
Fas 1 samt en mera experimentellt upplagd studie avsedd att belysa ljudåterkopp
lingens effekt på elevernas stavningsförmåga. 
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Metod 

Undersökningens uppläggning 
Träningsstudien genomfördes under höstterminen 1987 och vårterminen 

1988. Jag önskade fa med så många lärare och elever som möjligt. En förut
sättning för deltagande var att lärarna var positivt inställda till att arbeta med 
en taldator samt att de i sin tjänst hade möjlighet att undervisa minst två elever 
enskilt vid två tillfällen å 40 minuter per vecka. Efter mina erfarenheter och 
elevernas önskemål från arbetet i fas 1 avsåg jag således att utöka arbetspassen 
till 40 minuter. Eleverna skulle företrädesvis komma från åk 2 och väljas ut av 
respektive klass- och speciallärare på grund av problem med läs- och/eller stav
ningsförmåga. 

För att lärarna skulle bli förtrogna med teknik och arbetssätt planerades två 
sammankomster för alla deltagande lärare för genomgång av grundläggande 
datorhantering samt av de speciella program som de skulle arbeta med. Däref
ter förväntades, att lärarna på egen hand på sina respektive skolor skulle bekan
ta sig med programmen, så de var väl förtrogna med hanteringen innan det 
egendiga arbetet med eleverna påbörjades. Ytterligare information till de delta
gande lärarna planerades i anslutning till mina besök hos respektive lärare vid 
minst fyra tillfällen. 

Utvärderingsarbetet skulle också bl.a. under denna fas innefatta deltagande 
observation dock endast av två elever. 

Respektive lärare fick själv bestämma hur arbetet med programmen skulle 
ske, då arbetet skulle planeras utifrån elevens behov. Önskvärt var dock att lära
ren under träningsperioden skulle ha använt samtliga program. 

Deltagare i träningsstudie 2 
Under vårterminen 1987 inbjöds alla speciallärare och övriga intresserade 

lärare i Umeå kommun till ett informationsmöte, där jag presenterade projektet 
och vad som krävdes av de lärare och den skola som önskade deltaga. Förutsätt
ningar var: möjlighet till enskild undervisning av minst två elever vid två tillfäl
len å 40 min per vecka, tillgång till persondator samt vilja att också administ
rera en del av utvärderingsinstrumenten. Vidare betonades att ingen tidigare 
vana vid arbete med datorer krävdes. 

Trots stort intresse från många lärare kom undersökningen i denna fas att, 
mig själv inräknad, endast att omfatta sex lärare och 14 elever mellan 7 och 12 
år fördelade på tre skolor (tabell 10), vilket var betydligt färre lärare och elever 
än vi önskat. Detta berodde dels på avsaknaden av datorer avsedda för special
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undervisning, dels på bristande möjlighet för speciallärare an bedriva enskild 
undervisning av elever på låg- och mellanstadiet. Avsaknaden av datorer inne
bar att vi för vårt utvärderingsarbete endast hade tillgång till de datorer som 
inköpts för projektmedel. Dessa fördelades mellan de skolor där lärare hade 
störst möjlighet till enskild undervisning av elever. 

De deltagande eleverna utvaldes på grund av läs- och/eller stavningsproblem 
av respektive klass- och speciallärare. Jag hade också försäkrat mig om att de 
deltagande elevernas föräldrar var informerade och hade gett sitt medgivande 
till deltagande i träningsstudien. 

Tabell 10. Översikt över antal lärare och elever i träningsstudie 2. 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 
2 lärare 1 lärare 3 lärare 
1 elev åk 1 4 elever åk 2 22 elever åk 3 
1 elev åk 2 2 elever åk 5 
1 elev åk 4 1 elev åk 6 
21 elever åk 6 

1 En av dessa elever flyttade under vårterminen varför hans testresultat ej ingår i 
resultatredovisningen. ^En av dessa elever utgick som försöksperson på grund av 
bristande lärartid för enskild undervisning. 

Avsikten var att eleverna främst skulle komma från åk 2. Denna målsättning 
kunde ej uppfyllas. Av tabell 10 framgår att eleverna som deltog i studien i stäl
let representerade alla årskurser på låg- och mellanstadiet. En av de två elever 
som gick i åk 6 (Lars) deltog även i utvärderingsstudien i fas 1 (elev B i åk 2). 

Försökspersoner var förstås även de fem lärarna, vilka jämte mig själv under
visade eleverna. Samdiga fem speciallärare hade lång erfarenhet av att undervisa 
elever med läs- och skrivsvårigheter de hade men ingen erfarenhet av att arbeta 
med dator. 

Instrument 
För att försöka utröna om en mer specifik form av läs- och skrivsvårigheter 

gagnades av den auditiva återkopplingen enligt teorin om "Aptitude Treatment 
Interaction" (Cronbach & Snow 1977, s 441) användes ITPA (Illinois Test of 
Psycholinguistic Abilities) (Kirk, McCarthy & Kirk, 1984), som diagnostise-
rande instrument . Av t estet framgår bl.a. om orsakerna till läs- och stavnings
problemen primärt är av auditiv eller visuell karaktär. En beskrivning av ITPA 
återfinns i Appendix 5. 
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Förutom den information som ITPA erbjuder önskade jag också få en mer 
generell bild av elevens problemlösningsförmåga. För detta ändamål användes 
en modifierad version av Ravens matriser I och II. Detta test användes även i 
den första utvärderingsstudien och är beskrivet i Appendix 1. 

För att få en bild av elevernas arbetsförmåga i klassrummet användes ett be
dömningsschema, som fylldes i av klass- och speciallärare för respektive elev. 

Schemat bestod av 18 olika variabler, som skulle bedömas på en skala 1-5. 
Variabler som skattades var t.ex. koncentrationsförmåga, uthållighet och ele
vens förmåga till att arbeta självständigt. En fullständig förteckning över vilka 
egenskaper som bedömdes återfinns i Appendix 6. 

Som pre- och posttest användes i denna studie de fonologiska instrument som 
i den första träningsstudien ingick i diagnostiseringen av elevernas fonologiska 
medvetenhet: Ljudsegmentering, Ljudsyntes, Positionsanalys och Segmentsub
traktion samt samma DLS-test för åk 2: Var hörs ljudet, Ljudförväxling, Lång
kort vokal, Ordförståelse och Läsförståelse. Dessa test finns beskrivna i Fas 1. 

För att få ett mått på elevernas högläsningsförmåga användes Lindahls hög
läsningsprov H 4 och H 5. Proven mäter mekanisk avläsningsförmåga och är 
därmed också ett snabbhetsprov (Lindahl, 1968). 

Pretesten skulle genomföras i slutet av höstterminen och posttesten efter 
avslutad träningsperiod så sent som möjligt under vårterminen. 

Halvstrukturerade intervjuer med föräldrar till de elever som deltog i pro
jektet gjordes under vårterminens senare del. Intervjuerna, som bandades, avsåg 
att främst ge information om barnets talspråkliga utveckling, om andra perso
ner i släkten hade liknande läs- och skrivproblem samt om föräldrarnas inställ
ning till datorundervisning och det syntetiska talet. Intervjuformuläret åter
finns i Appendix 7. 

Därutöver använder jag i redovisningen också data från observationer från 
min egen undervisning av två elever samt dagboksanteckningar som de övriga 
lärarna förde från sina träningstillfällen med eleverna. 

Programmen som lärarna skulle arbeta med hade samma innehåll som pro
grammen i Fas 1. 
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Resultat och erfarenheter från träningsstudie 2 

Inledningsvis redovisas lärarnas synpunkter på arbetssättet och de speciella 
programmen samt hur de olika programmen använts. Därefter följer en resul
tatredovisning och diskussion om effekterna av arbetssättet för elevernas fär
dighetsutveckling utifrån resultatet av ITPA-analysen. Processen lärare- elev
dator presenteras som fallstudier för de två elever som jag själv arbetade med. 
Avslutningsvis redovisas föräldrarnas intervjusvar på frågorna om elevernas 
språkutveckling, LoS i släkten, föräldrarnas hjälp med läxor samt föräldrarnas 
inställning till den speciella hjälp som taldatorstöd innebär. 

Lärarsynpunkter på och kommentarer till arbetet med de 
taldatorstödda träningsprogrammen 

Omarbetningen av programmen skulle enligt våra beräkningar vara klar före 
skolstarten höstterminen 1987. Av olika skäl försenades detta arbete så att den 
tid för egen träning, som de deltagande lärarna skulle hinna med före tränings
periodens start vid vårterminens början reducerades till ca 2 veckor. 

Den förkortade övnings- och testperioden utgjorde en påtagligt negativ 
faktor. I arbetet med eleverna upplevde lärarna många gånger att de inte kände 
att de behärskade hanteringen vare sig av tekniken eller programmen. När det 
uppstod problem i arbetet med datorprogrammen uppstod därför alltid en viss 
osäkerhet om vad som orsakade problemen. Berodde problemet på ett pro
grammeringsfel eller låg felet hos läraren? 

Trots problem av olika slag, som lärarna upplevt som påfrestande, var de 
positivt inställda till arbetssättet. De framhöll dock att de inte kunnat utnyttja 
innehållet i de olika programmen på ett tillfredsställande sätt. Orsaken därtill 
var enligt deras mening att ljudåterkopplingen inte bara krävde ny teknisk kun
skap utan även innebar en helt ny inlärningssituation. 

Den nya inlärningssituationen menade de, innebar såväl ett nytt förhåll
ningssätt ,som ett ökat krav på metaspråklig kunskap. Samtliga lärare menade 
därför att träningsperioden varit för kort för att de skulle kunna utveckla för
trogenhet med det nya pedagogiska angreppssättet. 

I likhet med mina egna erfarenheter från den första träningsstudien menar 
lärarna att de mött stor förståelse från klasslärarna för betydelsen av att tiderna 
för träningstillfällena skulle hållas men att det ändå varit svårt att få kontinuitet 
i arbetet på grund av att andra aktiviteter inkräktat. Det är ju inte alltid den en
skilde läraren kan bestämma över tider för t.ex. teaterbesök och friluftsdagar. 
Sjukdom och tandläkarbesök m.m. var andra faktorer som bidrog till ändrade 
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planer. Lärarna framhåller dock att de oftast kunnat ersätta den uteblivna tiden 
med annan träningstid. 

En översikt över hur programmen använts samt antal träningstillfällen för 
varje enskild elev återfinns i Appendix 8. Av översikten framgår att flera pro
gram använts endast en gång. Orsaken därtill var dels att träningsperioden var 
för kort, dels att inskrivning av nya listor samt att ändra uttalet av ord när så 
var befogat, av lärarna upplevdes som tekniskt komplicerat. De valde i stället 
att använda program, som hade förinskrivna listor, som var mer tillämpliga för 
den elev de arbetade med. Som framgår av översikten är det skrivprogrammet 
som oftast använts. 

Samdiga deltagande lärare menade att en påtaglig effekt av ljudåterkopp
lingen var att eleverna blev såväl mer uppmärksamma på att ord inte alltid 
skrivs som de låter, som mer motiverade att ta till sig förklaringar till varför det 
är så. Eleverna kunde t. ex. fråga varför ! förstås! stavas m ed ett s när man säger 
Iförståssl oc h varför <subtraktion> stavas m ed b när det låter som p. Andra mer 
vanliga ord, som lärarna uppmärksammade att flera mellanstadieelever inte var 
förtrogna med, var orden <alltid> och <aldrig>. De frågade varför det ska vara 
två 1 i alltid men bara ett i aldrig? Vidare ville flera elever ha förklaring till var
för sj- och tj-ljud m. fl. andra ljud stavas på så många olika sätt. Rent generellt 
märkte lärarna således att eleverna mer medvetet började reflektera över ord 
och deras stavningssätt. Lärarna, som ju var intresserade och hade lång erfaren
het av att arbeta med elever m ed läs- och skrivsvårigheter, framhöll att arbets
sättet därför inte bara innebar ett nytt förhållningssätt till eleven i den direkta 
inlärningssituationen utan också att elevernas ökade intresse för ords betydelser 
och stavningssätt innebar, att de själva upplevde ett ökat behov av kunskaper 
om ords härkomst och hur man kan förklara olika stavningssätt. 

Vanligtvis registreras datum och tid automatiskt vid användning av datorer 
med hjälp av en inbyggd batteriuppbackad klocka. Detta var emellertid ej fallet 
med de datorer vi använde. För att kunna följa utvecklingen av elevernas arbete 
var lärarna därför instruerade att alltid skriva in datum och tid när de startade 
datorn. Detta moment har ofta förbisetts, vilket gör att det varit svårt att helt 
korrekt datera elevernas arbeten. Tack vare lärarnas anteckningar från tränings
passen har det emellertid trots allt varit möjligt att få en bild av elevernas fär
dighetsutveckling, som den framträder utifrån utskrifter av deras arbeten och 
på disketter sparade resultat. 
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Elevresultaten 
En av målsättningarna under fas 2 var att försöka utröna av om taldator

stödd undervisning gynnade elever olika, beroende på om problemen var av 
företrädesvis audio-vokal (auditiv dyslexi) respektive visuo-motorisk karaktär 
(visuell dyslexi). 

Även om läs- och stavningsproblem kan relateras till att huvudsakligen vara 
av auditiv eller visuell karaktär är de emellertid ofta av så individuell karaktär 
att det är svårt att redovisa gruppresultat. Eftersom de tolv elever, som kom att 
ingå i studien, tillhör olika årskurser kommer deras färdighetsutveckling att fö
reträdesvis redovisas på individnivå, dels utifrån resultat på de olika testen och 
dels utifrån information från intervjuerna med elevernas föräldrar. Vidare har 
jag använt dagboksanteckningar som lärarna fört vid sina träningstillfällen samt 
observationer från mina besök. För de två elever, som jag själv arbetade med, 
ges en mera kvalitativ resultatbeskrivning. 

Tolkning av ITPA analysen 
Testningarna med ITPA påbörjades redan under vårterminen med de elever 

som då anmälts till projektet och fortsatte under höstterminen. 
ITPA-testet genomfördes för an få fram de två huvudprofiler av specifika 

underliggande problem, som skulle ligga till grund för tolkningen av resultatet 
från läs- och skrivträningen. 

De enskilda elevresultaten på ITPA är transformerade till en stanineskala 
enligt testets åldersindelade normering, som sträcker sig upp till tio år. I denna 
undersökning ingår emellertid mellanstadieelever som är äldre än tio år. För 
dessa fem elever43 har råpoängen översatts till staninepoäng för den äldsta ål-
dersnormeringen som är nio år och elva månader. En översikt av elevernas 
individuella resultat på de olika deltesten i ITPA återfinns i Appendix 9. 

Av de fem elever som är äldre än tio år är det två som kommer upp till sta-
ninevärde 9 på ett eller flera delprov. Den ena eleven, Lars får stanine 9 på del
provet för auditiv reception. Hans sammanräknade medelvärde för den audio-
vokala kanalen är emellertid endast 4,86. 

Den andra eleven, Karin får stanine 9 på delproven för ordflöde, visuell re
ception och visuell helhet. Karin är en av de två elever som får ett medelvärde 
på den audio-vokala kanalen som överstiger 5. 

^ Hugo åk 4, 10 år 4 mån; Jonas åk 5, 11 år 7 mån; Iv ar åk 5, 11 år 11 mån; L ars åk 6, 11 år 6 mån; 
Karin åk 6, 12 år 1 mån. 
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Vad de diagnostiserande testen visar 
I figur 18 redovisas en sammanställning av elevernas ITPA-värden för den 

audio-vokala- och den visuo-motoriska kanalen. Av figuren framgår, att det 
endast är en elev, Gustav (G i fält 1 B), som får högre staninevärde på den 
audio-vokala kanalen (5,86) än på den visuo-motoriska (3,00). Gustav är såle
des en elev vars problem inte kan anses vara av auditiv karaktär vilket anses vara 
mer frekvent vid dyslexi än problem av visuell karaktär. Hans värden för kon
centration (2) och uthållighet (2) ligger under gruppens medelvärden, medan 
hans värde för kognitiv förmåga (28) ligger väl över det medelvärde (23.8) som, 
används som referensvärde (tabell 11). 

En elev, Karin har staninevärden som överstiger medelvärdet fem på såväl 
den audio-vokala som den visuo-motoriska kanalen. För Ivar gäller att hans 
värde för den audio-vokala kanalen når upp till medelvärdet fem och att hans 
värde för den visuo-motoriska kanalen ligger något över fem. Lars medelvärde 
för den audio-vokala kanalen (4,86) innebär att han inte helt når upp till 
medelvärdet på den kanalen medan hans värde på den visuo-motoriska kanalen 
(6,50) klart överstiger medelvärdet. Samdiga dessa tre elever (Lars, Ivar och 
Karin) hänförs i resultatdiskussionen till falt 2B. För dessa elever gäller också 
att deras värden för testen som mäter koncentration och uthållighet samt 
kognitiv förmåga ligger över medelvärdet (tabell 11). 
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Figur 18. Elevernas staninevärden för audio-vokal och visuo-motorisk kanal. 
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Fem elever, tre från åk 2 (Carl, Elsa och Frida), en från åk 4 (Hugo) och en 
från åk 5 (Jonas), får låga värden på såväl den audio-vokala som den visuo-mo-
toriska kanalen (figur 18, fält 1A ). Även deras värden för koncentration och 
uthållighet är lägre än gruppens medelvärden. Eleverna i denna grupp får med 
undantag för en elev (Carl) även låga värden på det kognitiva provet. 

Tabell 11. Elevernas individuella staninevärden, gruppens medelvärde och 
standardavvikelse på ITPA resultaten för den audio-vokala och 
visuo-motoriska kanalen samt värden avseende prov mätande 
koncentration, uthållighet och kognitiv förmåga. 

Elever Åk ITPA Audio-vokal Visuo-motorisk Koncen Uthål Raven 
fält kanal kanal tration lighet. 

Carl 2 1A 2,00 3,50 1 1 25 
Elsa 2 1A 3,00 4,25 2 2 11 
Frida 2 1A 3,14 2,75 1 1 23 
Hugo 4 1A 3,14 4,00 2 1 16 
Jonas 5 1A 3,43 3,75 2 2 17 
David 2 2A 3,00 5,50 3 3 27 
Bertil 2 2A 3,29 6,25 4 4 23 
Adam 1 2A 3,43 7,50 4 5 32 
Lars 6 2B 4,86 6,50 3 3 25 
Ivar 5 2B 5,00 5,50 4 4 32 
Karin 6 2B 5,86 6,25 4 5 26 
Gustav 3 IB 5,86 3,00 2 2 28 

M 3,83 4,90 2.67 2,75 24,25* 
Std 1,24 1,55 1,15 1,48 6.38 

*M 23.4 ,(Std 6.2) för 44 normalläsande elever i åk 3 (Tornéus, 1983). 

I fält 2 A återfinns 3 elever, en från åk 1 (Adam) och 2 från åk 2 (Bertil och 
David). För dessa gäller att det föreligger en påtaglig diskrepans mellan deras 
audio-vokala förmåga, som ligger under medelvärdet 5 och deras värde för den 
visuo-motoriska förmågan, som ligger över medelvärdet 5. Eleverna i detta fält 
uppvisar till skillnad från eleverna i fält 1A normala till goda värden för såväl 
förmåga till koncentration och uthållighet som för allmän kognitiv förmåga. 

För gruppen som helhet gäller att deras medelvärde 3,83 (Std 1,24) på den 
audio-vokala kanalen är väsentligt lägre än medelvärdet för den visuo-moto
riska kanalen. 4,90 (Std 1,55) (tabell 11). Dessa resultat stämmer väl överens 
med resultaten från en undersökning som gjorts inom projektet Läsutveckling 
Kronoberg (Jakobsson, 1991) där man studerat resultat på ITPA testet för 103 
läsretarderade elever i åk 3. Där fann man att medelvärdet för den audio-vokala 
kanalen (4,1) var signifikant lägre än medelvärdet (4,9) för den visuo-moto-
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riska. Resultaten på ITPA stärker således antagandet att det är den audio-vokala 
kanalen som oftast är svag eller sent utvecklad för elever med läs- och skriv
svårigheter. 

Elevernas resultat på pre- och posttest i relation till de 
diagnostiska proven 

De metafonologiska testen är av den karaktären att de mäter färdigheter 
som är grundläggande för läs- och stavningsförmåga. De mäter m.a.o. elevens 
förmåga att dela upp ord i enskilda ljud samt att kombinera ljud till ord. Dessa 
förmågor är i normalfallet utvecklade i slutet av åk 2. Ljudsubtraktionstestet 
skiljer sig från de övriga metafonologiska testen genom att det ställer andra och 
större krav på eleven, vilket också kan avläsas i resultaten. 

Tabell 12. Proportionen korrekta svar på de metafonologiska proven med refe
rensvärden för normalläsande elever i åk 2. 

Elever ITPA Åk Ljud- Ljud- Ljud Ljud Ljud Ljud- Ljud- Ljud-
fält seg- seg- syntes syntes posi posi sub- sub-

men- men- Pre Post tion tion trak- trak-
tering tering Pre Post tion tion 

Pre Post Pre Post 
Carl 1A 2 .53 1.00 .71 1.00 .50 1.00 .13 .67 
Elsa 1A 2 .88 1.00 .24 .71 .63 .94 .47 .60 
Frida 1A 2 .82 .94 .94 1.00 .69 1.00 .27 .67 
Hugo 1A 4 .94 1.00 .88 1.00 .88 1.00 .33 .67 
Jonas 1A 5 .94 1.00 .71 .88 .94 .94 .27 .60 
David 2A 2 .88 .94 .59 .76 .88 .81 .67 .60 
Bertil 2A 2 .18 .65 .12 .71 .75 .81 .00 .53 
Adam 2A 1 .00 .76 .12 .59 .31 .81 .47 .80 
Lars 2B 6 .76 1.00 1.00 1.00 .88 .94 .73 .87 
Ivar 2B 5 1.00 1.00 1.00 1.00 .94 1.00 .87 1.00 
Karin 2B 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .53 .73 
Gustav IB 3 .82 1.00 1.00 1.00 .94 1.00 .53 .73 
Gr. M .73 .94 .69 .88 .78 .94 .43 .70 
Std .33 .11 .35 .15 .20 .08 .25 .13 
BP* 2 .95 .83 .87 .67 

* BP =Medelvärden för 44 normalläsande elever i åk 2 som ingick i Bergenprojektet 
(Tornéus, 1983, s 70). 
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Resultat för en elev (G) i ITP A fält IB 

Gustavs resultat och då särskilt DLS-proven antyder att även elever där pro
blemen främst är visuellt-motoriska, kan ha god nytta av ett arbetssätt som 
innebär att man hör det man skriver. 

Tabell 13. Pre- och posttestvärden på de fonologiska proven av DLS samt antal 
träningstillfällen. 

Elev ITPA Åk Var Var Ljud- Ljud- L/K UK Trä-
fält hörs hörs förväx- förväx- vokal vokal nings-

ljudet? ljudet? ling ling Pre Post till-
Pre Post Pre Post fällen 

MAX 9 9 12 12 8 8 
Carl 1A 2 4 9 5 11 0 0 37 
Elsa 1A 2 5 5 5 3 0 0 25 
Frida 1A 2 2 5 9 8 1 2 24 
Hugo 1A 4 8 8 11 10 2 5 20 
Jonas 1A 5 4 8 5 8 2 4 22 
David 2A 2 5 6 10 10 2 2 20 
Bertil 2A 2 3 4 5 5 2 0 23 
Adam 2A 1 1 9 2 8 1 1 39 
Lars 2B 6 8 9 9 12 3 4 23 
Ivar 2B 5 8 9 9 12 4 6 26 
Karin 2B 6 6 9 3 8 3 6 20 
Gustav IB 3 4 9 8 12 6 8 19 
Gr M 4.8 7.5 6.7 8.9 2.2 3.2 28 
GrStd 2.3 1.9 2.9 2.8 1.7 2.7 10,09 

Resultat för elever i ITP Afält 2B (L, I och K) 

Resultaten av de metafonologiska testen visar att de tre elever, som har goda 
värden på såväl den audio-vokala som den visuo-motoriska kanalen väl besitter 
de färdigheter som dessa test mäter. Man bör dock beakta att en av eleverna i 
detta fält går i åk 5 och de övriga i åk 6. Det mer krävande ljudsubtraktionstes-
tet visar på att dessa elever, särskilt Ivar, som på posttestet får maximalt antal 
rätt, har stärkt sin förmåga att laborera med ljud (tabell 12). 

Resultaten på DLS proven, som ju är avsedda för elever i åk 2, stärker anta
gandet att eleverna i detta fält har fonologiska problem. Karin har det lägsta 
värdet av de tre eleverna på ljudförväxlingsprovet. Hon är också den enda av de 
tre som efter träningsperioden inte når upp till maxvärde på det testet. Hennes 
posttestvärde (8) innebär dock en förbättring med 5 rätt, vilket antyder en klar 
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förbättring när det gäller hennes förmåga att diskriminera och identifiera 
enskilda ljud. 

Ingen av dem kommer upp till maxvärde på läsförståelseprovet. Dock visar 
högläsningsprovet (H4) att de markant förbättrat sin avkodningsfärdighet. En 
jämförelse med kontrollgruppsvärden som gäller för den årskurs eleven tillhör 
visar att eleverna i denna grupp förbättrat sina resultat betydligt mer än lässvaga 
elever i samma årskurs som ej fått denna speciella typ av träning (tabell 14). 

Resultaten för eleverna i denna grupp kan tolkas som att även elever, vilka 
besitter de mest grundläggande läs- och skrivfärdigheterna, dvs. ljudsegmente
ring och ljudsyntes, har nytta av den parallella ljud- och teckenåtergivningen. 
Ljudåterkopplingen förefaller således ha en förstärkande inlärningseffekt för 
utvecklingen av dessa elevers läs- och skrivfärdighet. 

Tabell 14. Ordkunskapsprovet, läsförståelseprovet samt högläsningsprovet av 
DLS-proven. 

Elev ITPA Åk Ord Ord Läs Läs- H4 H4 Diffe Differens 
fält kun kun förstå förstå Pre Post rens Kontroll 

skap skap else. else grupp** 
Pre Post Pre Post 

MAX 20 20 22 22 153 153 
Carl 1A 2 10 16 0 6 13 27 14 16 
Elsa 1A 2 11 13 1 3 26 37 11 19 
Frida 1A 2 10 18 7 14 52* 70 18 19 
Hugo 1A 4 17 16 13 15 92 98 6 8 
Jonas 1A 5 12 17 17 14 53 92 39 14 
David 2A 2 15 14 7 10 34 51 17 16 
Bertil 2A 2 13 15 0 2 15 27 12 16 
Adam 2A 1 0 17 0 0 0 18 18 26 
Lars 2B 6 17 18 20 20 77 99 22 5 
Ivar 2B 5 19 20 16 20 48* 56 8 14 
Karin 2B 6 16 20 14 19 45 75 30 5 
Gustav IB 3 18 16 5 16 39 57 18 6 
Gr M 13.2 16.7 8.3 11.6 41,17 58,92 17,75 13,67 
Gr Std 5.2 2.2 7.4 7.2 26,36 28,41 9,27 6,51 

Pretesten genomfördes under oktober och posttesten i slutet av maj. 
*Ivars pretest gjordes i januari och Fridas i början på febr uari, vilket innebär an tiden mellan 

pre- och posttest var kortare för dessa elever, samt att träningen var påbö rjad när pretestet 
gjordes. 

** Kontrollgrupperna utgörs av svagpresterande elever i respektive åk för H4-H5 testen 
(Lindahl, 1968). 
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Resultat för elever i ITP A fàlt 1A (C E, F\ H och J) 

De fem eleverna i denna grupp har låga värden såväl audio-vokalt som 
visuo-motoriskt. 

Posttestresultaten visar på en positiv utveckling av metafonologiska färdig
heter för samtliga elever i denna grupp (tabell 12). Även Carl som hade mycket 
låga ingångsvärden på dessa test får efter träningsperioden maximalt antal rätt 
på alla delprov utom på ljudsubtraktionsprovet. Resultaten för ljudsubtrak-
tionsprovet visar att alla elever i gruppen även förbättrat sin förmåga att labo
rera med ljud. 

För utvecklingen av de färdigheter som mäts med DLS-proven visar testre
sultaten att de elever som har låga ingångsvärden gör en viss förbättring (tabell 
13 och tabell 14). För Carl sker en tydlig förbättring. En utförligare beskriv
ning av Carls utveckling ges i avsnittet Arbetsprocessen. 

För Elsa kan man av DLS-proven inte udäsa någon egentlig förbättring. 
Hennes negativa utveckling på ljudförväxlingstestet antyder att ljudåterkopp
lingen inte haft någon positiv effekt varken på hennes ljudsäkerhet eller för
måga till koncentration. Orsaken till den för Elsa avvikande utvecklingen är 
svår att mera bestämt säga något om. Av de tolv elever som ingår i studien har 
hon det lägsta kognitiva värdet (11) vilket är ett mycket lågt värde. Hon be
döms även ha stora problem att koncentrera (2) sig samt dålig uthållighet (2). 
Elsa är således en elev med flera grundläggande problem. 

Resultat för elever i ITPAfält2A (A, B och D) 

Denna grupp, som omfattar två elever i åk 2 (Bertil och David) samt en elev 
i åk 1 (Adam), utmärks av att de har betydligt bättre värde på den visuo-moto-
riska kanalen än på den audio-vokala. 

I denna grupp återfinns två elever, Adam och Bertil44 med grav försenad tal
språksutveckling. På ett rättstavningsprov (DLS för åk 2), som genomfördes i 
Bertils klass vid höstterminens början, hade han inga ord rätt stavade. Båda 
dessa elever bedöms av sina respektive lärare som att de även i klassrumssitua
tion har god förmåga till koncentration och uthållighet (tabell 11). En jämfö
relse mellan dessa elevers resultat visar att Adam som går i åk 1 förbättrar sina 
posttestresultat väsendigt mer än Bertil som går i åk 2 och som således har 
hunnit uppleva ett misslyckande med att lära sig läsa och skriva. Det finns 
starka skäl att anta att Adams positiva utveckling på såväl de metafonologiska 
som DLS- och H4 proven är starkt kopplad till det arbetssätt, som denna stu-

44 Bertil fick flera veckotimmar specialundervisning under åk 1, såväl ens kilt som i grupp. Han hade 
även 2 veckotimmar talträning. 
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som DLS- och H4 proven är starkt kopplad till det arbetssätt, som denna stu
die avser att utvärdera. En utförligare beskrivning av arbetet med Adam ges i 
avsnittet Arbetsprocessen. 

Trots Davids förhållandevis goda värde på det kognitiva testet är förbätt
ringen mellan pre- och posttest på såväl de metafonologiska testen som på 
DLS-testen mycket marginell. Det är endast högläsningstestet som antyder att 
hans avkodningsfärdigheter nämnvärt förbättrats. Vid samtal med föräldrarna 
framkom att Davids pappa under hela sin skoltid haft och fortfarande har läs-
och stavningsproblem. Pappan berättade att han tack vare att han hade en da
tor med ordbehandlingsprogram hjälpligt klarade det skrivarbete, som ingick i 
hans arbetsuppgifter samt att han beslutat sig för att anmäla sig till en kurs för 
att förbättra sina läs- och skrivfärdigheter. I Davids fall kan man således ana att 
det är fråga om ärfligt betingad dyslexi, vilket i många fall kan vara svårt och 
krävande att komma till rätta med. 

Trots att eleverna i denna grupp enligt ITPA förefaller ha ett gemensamt 
grundproblem av auditiv karaktär visar utvecklingen för dem att deras problem 
är av olika svårighetsgrad. Adam som gör den största förbättringen är också den 
elev som fått flest träningstillfällen. 

Sammanfattning av resultaten på utvärderingstesten 
Resultaten av utvärderingstesten antyder att elevernas färdighetsutveckling 

skett på olika nivåer. För Adam, Bertil och Carl, som har mycket låga värden 
på de test, som mäter de för läs- och stavningsförmågan grundläggande färdig
heterna ljudsegmentering och ljudsyntes, finner man en påtagligt positiv ut
veckling. 

För Lars, Ivar, Karin och Gustav, som får maximalt antal rätt på pretesten i 
de grundläggande metafonologiska testen, antyder posttestresultaten av testen 
som mäter funktioner på en högre nivå, som högläsning och läsförståelse, att 
arbetssättet inneburit en förstärkning. Särskilt tydligt framträder det i dessa ele
vers resultat på högläsningsprovet. 

Min hypotes var att elever med svag audio-vokal kanal skulle ha mera nytta 
av ljudåterkopplingen än elever med svag visuo-motorisk kanal. Resultaten an
tyder att elever med markant sämre värde på den audio-vokala kanalen än den 
visuo-motoriska och som även uppvisar mycket bristfälliga grundläggande 
fonologiska färdigheter kraftigt förbättrar dessa färdigheter, vilket kan tydas 
som att min hypotes är riktig. Men resultaten visar även att en elev med ett 
högt värde för den audio-vokala kanalen och ett lågt värde på den visuo-moto
riska kanalen, som har goda grundläggande fonologiska färdigheter, har god 
nytta av arbetssättet för att förbättra sina färdigheter på en högre nivå i de pro-
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cesser som ingår i läsning. Jag tolkar därför resultaten så att ljudåterkoppling 
förefaller vara särskilt värdefull för elever med en svag audio-vokal kanal, vilka 
befinner sig i början av sin läs- och skrivinlärningsprocess samt att den har en 
stödjande effekt för de elever som kommit en bit på väg och som är i behov av 
auditiv förstärkning för att kunna bedöma sina läs- och skrivinsatser. Man 
skulle även kunna uttrycka det så att ljudåterkopplingen har en kompensatorisk 
funktion. Denna verkar genom an elevens medvetenhet om samband ljud och 
tecken stärks av ljudåterkopplingen och att förbättringen sker i relation till ele
vens färdighetsbas. 

Föräldraintervjuerna 
Samtliga föräldrar intervjuades. För sex av eleverna deltog båda föräldrarna, 

för de återstående sex, endast mamman. 
Beträffande talspråksutvecklingen har åtta av barnen talat sent, varav två 

mycket sent och med kvarstående problem vid skolstart. En mamma säger att 
hennes dotter läspade men att hon i övrigt talade rent när hon var fyra år. För 
två av eleverna menar föräldrarna att talspråksutvecklingen varit normal och ett 
föräldrapar minns inte säkert, men upplever, att deras son haft en normal tal
språksutveckling. 

Hos nio av de tolv eleverna fanns läs- och skrivproblem i släkten. I två fall 
fanns problemen på mammans sida och i sju på pappans. En mamma menar 
att både hon och hennes bror fick gå till "specialfröken" för att få extra hjälp. 
Mamman klarar sig bra nu medan hennes bror, vars problem var gravare, fort
farande har påtagliga problem, vilket haft och har ett mycket negativt infly
tande på hans självförtroende. Mamman säger att "han lever med en dumstäm
pel ". 

Av de sex papporna som intervjuades var det fem som menade sig haft pro
blem med att lära sig läsa och stava och de menade sig fortfarande ha stavnings
problem och läsning hörde inte till deras favoritsysselsättning. De sade sig före
dra att arbeta med organisatoriska, tekniska och praktiska saker. Fyra av dem 
hade s.k. manschettyrken. 

Alla mammor menar att de alltid hjälper sina barn med läxan. En elev (Ivar) 
får dessutom minst en gång i veckan hjälp av en äldre syster som är lågstadie
lärare. 

Alla föräldrar är medvetna om att deras barn har problem med att lära sig 
läsa och/eller stava och är glada över att deras barn får speciell hjälp. De anser 
att det är bra, att deras barn får gå ifrån klassrummet, där de upplever att det 
ofta är mycket stökigt, vilket gör att deras barn har svårt att koncentrera sig. 
Samdiga föräldrar är positiva till datorstödet. De menar att deras barn tycker 
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att det är roligt att arbeta med en dator som talar. Bertils pappa menar att han 
har litet svårt att höra vad Ove säger men noterar: "Bertil tycks inte ha några 
problem med det. " 

Två föräldrapar har pojkar (Ivar och Jonas) som vid tiden för denna studie 
går i åk 5 och som har fått gå om åk 1, vilket enligt föräldrarna haft en mycket 
negativ påverkan på pojkarnas självförtroende. Jonas föräldrar menade att Jonas 
fortfarande i åk 5 söker sig till kamrater, som han hade när han första gången 
gick i åk 1. Ivars föräldrar säger att det först är i åk 5, som Ivar börjat vara till
sammans med sina klasskamrater även på fritiden. Föräldrarna menar att ar
betssättet haft en gynnsam inverkan på pojkarnas självförtroende. Dessa föräld
rar berättar också att deras pojkar är tekniskt intresserade och att de ibland fått 
hjälpa sina respektive lärare med själva datorhanteringen, vilket de upplevt som 
positivt. Lärarnas bristande datorkunskaper, som lärarna själva menar varit 
mycket frustrerande för dem i arbetet, har i alla fall haft det positiva med sig att 
det gett deras elever möjlighet att visa att de har kunskaper som deras lärare 
inte har. 

Beskrivning av arbetsprocessen 
För att få en djupare insikt i vad de nya tekniska lösningar vi valt för PC-

anpassningen av programmen innebar för arbetsprocessen, valde jag att även 
under denna fas själv aktivt arbeta med två elever - Adam och Carl. 

Min avsikt med detta avsnitt är att belysa såväl lärarens förändrade under
visningssituation som elevens förändrade inlärningssituation. 

Träningstiden för eleverna var satt till två timmar enskild undervisning per 
vecka. Tiden för träningstillfällena togs i första hand från timmar då elevernas 
klass hade svenskundervisning. Jag fick disponera ett av skolans fönsterlösa kli
nikrum. Att det var fönsterlöst var av betydelse då skolan är en enplansbyggnad 
och datorer anses som stöldbegärliga. Rummet utnyttjades emellertid även för 
annan verksamhet vilket innebar att vi inte kunde utforma arbetsrummet helt 
efter egna önskningar. 

Mitt möte med Adam 

Adam var vid skolstarten kraftigt talspråksförsenad och att han skulle få 
problem med läs- och skrivtillägnandet var därför inte svårt att förutsäga. 

Adams språkförsening hade uppmärksammats vid den s.k. fyraårskontrollen 
och lett till att han året före skolstarten fått hjälp av logoped. 

För att lära känna Adam och få en så bra bild som möjligt av hans förutsätt
ningar att lära sig läsa och skriva gjorde jag flera besök i klassrummet innan de 
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diagnostiska proven genomfördes. Kontakt togs även med den logoped, som 
tidigare genomfört ett talstatus och tränat Adam. 

Utdrag från mina minnesanteckningar från uppropsdagen 

Jag träffar Adam och hans mamma i klassrummet på uppropsdagen. Jag 
känner dem sedan tidigare eftersom Adams bror ingick i min första explorativa 
studie45. Adam känner inte igen mig men han minns Ove och blir glad när han 
får veta att han också skall få arbeta med en taldator. Adam vinkar glatt till två 
kamrater som han känner igen. Sitter sedan lugnt och är mycket uppmärksam 
under hela " uppropsceremonin". 

Alla barn får i uppgift att skriva sina namn på en lapp, som sedan skall sät
tas upp där de skall hänga sina kläder. Adam vänder sig till mig och frågar (han 
ser inte bänkskylten) om två bokstäver i sitt namn, då han inte minns ordnings
följden dem emellan. Jag noterar att Adam känner igen sitt namn när han ser 
det, men att han inte helt kan återskapa ordbilden och att han inte kan de en
skilda ljud som ingår i namnet. 

Den sedvanliga bokstavskontrollen i åk 1 kommer att tala om vilka bokstä
ver han känner igen. 

Noteringar från tredje skoldagen 

Den andra skoldagen hade klassläraren bett att få vara ensam med barnen. 
Tredje skoldagen börjar med en hälsningssång och sedan sätter sig barnen i ring 
på stolar och samtalar i ca 50 minuter. Samtalstonen är lugn och vänlig. Alla 
barn får tid att berätta något. Adam är ivrig att få berätta sitt sommarminne 
och visar ingen talängslan. För att undvika ord som han har svårt att uttala gör 
han omskrivningar. Det är ändå svårt för oss som lyssnar att förstå vad han sä
ger. Adam har en kamrat, som han ofta leker med och som sitter med i ringen. 
Kamraten träder ibland in som tolk. Ibland upprepar klassläraren det Adam 
sagt för att innehållet i hans berättelse inte ska gå förlorat. Det är särskilt svårt 
att uppfatta vad Adam säger när meningarna blir längre och taltempot ökar. 

Efter att ha träffat Adam vid flera besök i klassen är min uppfattning att han 
är en glad och utåtriktad pojke som inte är okunnig om att man ibland har 
svårt att förstå vad han säger men som ändå inte visar någon talängslan. Han 
har snabb uppfattningsförmåga och visar prov på god initiativförmåga. 

45 Adams bror är elev A i f as 1. 
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Vad testen, logopeden och Adams mamma berättade om Adam 

Av informationen från logopeden framkom att Adam hade en kraftigt avvi
kande fonologi samt att pragmatik (ögonkontakt och turtagning) fungerade 
dåligt. Den förbättring, som logopeden hade kunnat notera under den tid 
Adam fått särskild talträning, hade gått tillbaka efter sommaruppehållet. 

Det talstatus, som gjordes vid skolstarten, visade att Adam hade ett rikt 
impressivt ordförråd. Det expressiva talet visade dock att Adam bl.a. hade svårt 
med s.k. minimala par. Han kunde m.a.o. ej skilja mellan ljudlika ljud som 
t.ex. t/d, f/v osv. Alla velarer46 dentaliserades47, dvs. ljud som /k/, /g/ och /ng/ 
byttes ut mot /n/, /1/ och /t/. Adam hade även stora problem med konsonant
förbindelser och vokalljuden generaliserades i löpande tal till ett ö-liknande 
ljud. Exempel på hans uttalsproblem är t.ex. mössa-mötta, strumpa-tömpa, 
byxor-bötten. Språkförsening, definierad som för åldern inadekvat utvecklat 
språk, kan ofta inte förklaras med hänvisning till en enda orsaksfaktor. För att 
utesluta hörselskada görs vanligen en noggrann tonaudiometri. En sådan 
genomfördes även på Adam men den visade inga onormala värden. Att Adam 
trots god hörsel hade svårigheter med ljuddiskriminering framkom vid de 
språktest som genomfördes. 

Att den typ av språkstörning, som Adam uppvisar är fysiologiskt betingad 
har man funnit stöd för med hjälp av hjärnstamsaudiometri som är en neuro-
fysiologisk undersökningsmetod där man kan få en nivådiagnos av hörselstör
ningen inom centrala nervsystemet upp till övre hjärnstammen. 

Schalén m.fl. (1992) använde denna metod i en studie med 10 språkförse-
nade barn (4 flickor och 6 pojkar 5-10 år gamla), som jämfördes med en kon
trollgrupp av motsvarande ålder och kön men utan språkförsening. De fann att 
resultaten från tonaudiometrin inte visade på några värden som kunde tyda på 
förhöjda hörtrösklar. Den hjärnstamsaudiometriska undersökningen gav inte 
heller några indikationer om att det skulle föreligga några störningar på hörsel
nerv eller centrala auditiva banor. Däremot fann man resultat beträffande tal-
diskrimination som var signifikant sämre hos den språkförsenade gruppen. 

I Adams fall framkom vid intervjun med mamman att såväl fa r som farfar 
haft problem liknande Adams. Hos pappan hade dessa problem kvarstått upp 
till tonåren. Enligt Adams farmor var hans pappas talproblem något som hans 
närmaste kände till, men som ingen talade om. 

Siirala (1970) menar att det är väl känt att barn med svåra talsvårigheter 
ofta får problem med läs- och skrivinlärning och att det är viktigt att de får lära 
sig läsa och skriva under sina två första skolår. Hon säger vidare att en dålig 

^ Ljud som uttalas med tungan mot tungryggen. 
^ Tungspetsen placeras mot framtändernas baksida. 
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språklig grund får negativa konsekvenser för elevens fortsatta skolarbete och 
även elevens hela fortsatta liv. 

I figur 19 redovisas Adams värden för de olika delfunktioner som mäts med 
ITPA-testet. Av figuren framgår att Adams värden på den audio-vokala kanalen är 
betydligt sämre än hans värden på visuo-motoriska kanalen. Stapel nr 4 på den 
symboliska nivån som visar värdet på Adams expressiva ordflödesförmåga indikerar 
att han gärna pratar vilket tyder på att han inte är särskilt störd av att hans omgiv
ning har svårt att förstå vad han säger. Värde na på den automatiska nivån visar 
dock tydligt att Adam har betydande problem med såväl att uppfatta auditiva hel
heter (5) som ljudsekvenser (6). Stanine 4 för grammatisk helhet (8) visar at t han 
har en känsla för ordens grammatiska karaktär. På den visuo-motoriska kanalen får 
Adam höga värden såväl på de n symboliska nivån som den automatiska, vilket kan 
tolkas som att hans begreppsutveckling starkt kompenseras av allt han kan koda vi
suellt. 

Som tidigare redovisats hade Adam höga värden på de test som avser att mäta 
kognitiv förmåga, koncentration och uthållighet. Testresultaten och mina upple
velser av Adam sammanfaller i stort sett. 
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0 
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-4 
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^ 0 Audio vokal kanal 
jjVisuo motorisk kanal 

Ree. = Recept iv proce ss, Org. = Organisa torisk proce ss, Exp. = Expr essiv 
process. 1. Auditiv reception, 2. Auditiv analogi, 3. Vokal uttrycksf örmåga, 
4. Ordflöde, 5. Auditiv helhet, 6. Auditivt sekvensminne, 7. Sammanljud-
ning, 8. Grammatisk helhet, 9 . Visuell reception, 10. Visuell analogi, 11. 
Motorisk uttrycksförmåga, 12. Visuell helhet, 13. Visuellt sekvensminne. 

Figur 19. Adams resultat på ITPA testet 

Symbolisk kanal Automatisk kanal 
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Vid skolstarten görs som regel en inventering av elevernas bokstavskunskap. 
Adam hade en väsentligt sämre bokstavskunskap än övriga elever i hans klass. 
Klassens medelvärde för versaler vid skolstarten var 21,08 (Std 8,72) och för 
gemener 17,29 (Std 9,52) vilket ska jämföras med det antal bokstäver som 
Adam kände igen som var åtta versaler och sex gemener. En förnyad kontroll 
vid vårterminens start visade att Adam kände igen 22 versaler och 20 gemener 
vilket ska jämföras med klassens medelvärde 27,35 (Std 2,75) för versaler och 
26,29 (Std 3,56) för gemener. Det bör noteras att man i klassen vid tiden för 
den andra bokstavskontrollen ännu inte behandlat alla de bokstäver som Adam 
då kände igen. Adams snabba utveckling kan därför antas bero på att han 
utforskade bokstäverna vid våra träningstillfällen. 

Mitt arbete med Adam 

Då jag hade tillgång till programmen på den bärbara datorn kunde trä
ningen med de taldatorbaserade övningarna för Adam starta redan i slutet av 
september. I januari påbörjades arbetet med den PC-anpassade versionen av 
programmen. 

Vid konventionell talträning av ljud som vållar problem är det vanligt att lä
raren först försäkrar sig om att eleven känner igen det ljud han skall uttala. 
Detta kan ske genom att peka på bilder, som innehåller det aktuella ljudet. 
Därefter tränas eleven att uttala ljudet varvid lärarens uttal tjänar som förebild. 
Underförstått i detta sätt att arbeta är att det som tränas initieras av läraren. 
Vid våra arbetstillfällen med taldatorn låg initiativet i stället helt hos Adam. 

Programmen, som vi arbetade med är, som beskrivits i Fas 1, uppbyggda så 
att nedslag av en tangent ger återkoppling av motsvarande ljud. Tryck på mel
lanslagstangenten innebär att de bokstäver eller siffror som skrivits efter var
andra uttalas som ett ord, respektive ett tal. 

Vid vårt första arbetstillfälle med Ove gick Adam på upptäcktsfärd på tan
gentbordet. Han tryckte på tangenterna, lyssnade och tittade på skärmen vad 
det blev. Speciellt roligt tyckte han det var att skriva ihop alla bokstäver på en 
rad utan mellanrum och höra vad det blev. Han var också imponerad av att 
Ove kunde läsa ut de stora tal som han skrev genom att trycka ner alla siffer-
tangenterna efter varandra och sedan trycka på mellanslagstangenten. 

Adam ville också skriva namnet på familjens hund. Hunden hette Dallas. 
Trots att Adam bara kände igen bokstaven /a/ tvekade han inte att försöka 
skriva namnet. Han bad mig om hjälp med att peka ut den första bokstaven i 
hundens namn. Sedan tryckte han på olika tangenter och lyssnade. När boksta
ven inte lät som han tänkt sig sa han "nej inte den" och raderade bokstaven och 
gjorde nya försök. Då namnet innehöll dubbelteckning av en bokstav påpekade 
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jag det. Adam var osäker på vilken bokstav som skulle dubbel tecknas men löste 
problemet genom att prova att dubbelteckna de bokstäver som ingick i ordet en 
i taget till dess Ove uttalade namnet på ett sätt som han var nöjd med. Namnet 
var då också i detta fall rätt stavat. 

Adam hade som påpekats ingen hörselnedsättning men vid våra övningar 
visade Adam att han hade en bristande förmåga att diskriminera mellan ljudlika 
ljud. Särskilt stora problem vållade ljud med samma artikulationsställe som t. 
ex. /n/, /t/ och III. Sk illnaden mellan Ini och /1/är att Ini är ett nasalt ljud. 
Adams problem skulle kunna tolkas som att han hade en dåligt utvecklad inre 
bild av ljuden, orsakad av svaghet i den del av det motoriska centrum, som be
stämmer vår artikulation. En bristande kontroll vid produktionen innebär såle
des att talaren inte kan avgöra om det ljud som produceras är rätt förrän det 
redan är uttalat. Detta innebär att han har svårt att bygga upp en riktig modell 
för ljudet. Det syntetiska uttalet av Ini och III var av så god kvalitet att skillna
den var urskiljbar. Ord som ner-ler och kan-katt-kall var således av den karak
tär att Adam själv kunde korrigera sig, när han hörde, att han valt fel tecken. 

Ett uttryck för hans sätt att kompensera sin svaga audio-vokala kanal med 
visuo-motoriska färdigheter framträdde när han skulle skriva ett ord som inne
höll bokstaven T men valde N på tangentbordet. När ordet uttalades hörde 
Adam att ordet lät fel och sa: "Nej det ska låta tupp!" Samtidigt som han sa det 
ritade han i luften ett stort T. På väggen ovanför svarta tavlan i Adams klass
rum hade man alfabetsbilder. Dessa bilder var till stor hjälp när Adam upp
täckte att den bokstavstangent han valt inte gav det ljud som han avsåg. Genom 
att uttala orden som bilderna föreställde frammanade han bilden av den bok
stav han behövde och testade sedan bokstavens ljud genom att trycka på den 
tangent som hade ett liknande tecken. 

För att medvetandegöra Adam om skillnaden mellan de ljud han hade svårt 
att auditivt diskriminera fick han träna att känna efter var tungan placerades 
vid produktion av ljud som t.ex. /t/, /n/ och III samt se och känna hur 
munställningen förändrades vid uttal av ljud som /i/ och lyl. Vid allt arbete vid 
datorn försökte Adam spontant säga de ljud som datorn producerade. Detta 
innebar en intensiv talträning under hela arbetspasset. Hans ansträngningar att 
producera ljuden på rätt sätt märktes mycket tydligt. Genom att skriva ord och 
så småningom meningar och hela berättelser, som han hörde, utvecklades 
Adams tal- och läsförmåga. Att läsa krävde dock under hela vår träningsperiod 
en stor resursmobilisering eftersom hans produktion av de enskilda ljuden inte 
var helt automatiserad. 

Adam visade under hela träningsperioden att han var positivt inställd till ar
betssättet. Det framträdde bl. a. i hans skrivlust. Under vårterminen skrev han 
en lång berättelse om en indianpojke. Under senare delen av träningsperioden 
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tränade vi också förmågan att särskilja ljudlika ljud samt att identifiera vo
kalljud i speciella övningar. Adams höga motivation att skriv- och lästräna kan 
tolkas som att han upplevde att han trots att han var medveten om sina bris
tande färdigheter ändå med hjälp av ljudåterkopplingen hade kontroll över det 
han gjorde. 

Min lärarroll förändrades väsentligt under arbetets gång. Särskilt positivt 
upplevde jag det minskade behovet av att fungera som facit och kontrollperson. 
Såväl i löpande text som i de särskilda träningsprogrammen avslöjade datorns 
registrering i vilka stavningssammanhang Adam valde fel tecken. Hans val vid 
korrigering visade efter vilka principer han valde att ersätta det som han hörde 
lät fel. Denna information gav mig möjlighet att anpassa min undervisning. 

Vårt arbete var skilt ifrån det arbete som utfördes i klassen men klassläraren 
informerade mig om vilka bokstäver/ljud som behandlats i klassrummet. 

Mitt möte med Carl 

Anledningen till att Carl ingår i denna studie var att han hade mycket stora 
problem med såväl läsning, skrivning som matematik. Klassläraren upplevde att 
han hade en mycket dålig minnesförmåga och att han var mycket osjälvständig 
i sitt arbetssätt. Som klassläraren uttryckte det: "Han frågar om allting. Hur det 
ska göras, var det ska göras och när det ska göras. Han får ingenting gjort om 
ingen sitter bredvid honom. " 

Mitt första klassrumsbesök 

Carl går i andra klass. Jag besöker honom i klassrummet första gången den 
andra veckan på höstterminen. Skoldagen börjar med att barnen berättar hän
delser de varit med om under helgen. Carl sitter tyst och lyssnar. Klassläraren 
berättar en sann historia om katter. Därefter berättar läraren vem jag är och 
varför jag besöker klassen. Jag berättar om Ove. Inget av barnen har sett en tal
dator så jag ber dem rita en som de tror att den ser ut. Carl ritar gärna. 

Jag sätter mig bredvid Carl och berättar att han ska få arbeta med Ove. Carl 
skiner upp och blir ivrig att få sin teckning av Ove färdig. När jag ber honom 
skriva vad teckningen föreställer säger han: "Du kan väl skriva före så att det blir 
rätt. " 

Klassrumsbesök 2 

Vid mitt nästa besök arbetar barnen med en stencil med ord som kan an
vändas när man ska berätta om en fest. Elevernas uppgift är att skriva en berät
telse där orden ingår samt att illustrera berättelsen. Jag sitter bredvid Carl. Vi 
hjälps åt att formulera en mening. Carl minns inte meningen när den är färdig
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formulerad. Jag repeterar den och får sedan diktera varje ord. Han har stora 
segmenteringsproblem varför vi hjälps åt att lyssna ut ljuden i det ord han ska 
skriva. Han skriver orden själv men vill få varje bokstav bekräftad. 

Nästa lektion skall klassen ha gymnastik. Trots att Carl haft gymnastik i 
gymnastiksalen ett helt läsår är han är inte säker på vägen dit. Han har mycket 
svårt att minnas riktning. När vi kommer till korridoren som leder till gym
nastiksalen känner han igen sig och låter glad när han säger: "Nu ska vi gå d it. " 
Han klär om mycket långsamt och hänger noggrant upp sina kläder. Under 
lektionen deltar han aktivt och rör sig till synes obehindrat. 

Iakttagelser under testgenomförandet 

Carl blir påfallande trött vid alla test. Han gäspar stort. ITPA testet får delas 
upp på två tillfällen. Han tycker att Positionsanalystestet, som är ett av de me-
tafonologiska testen, är svårt och ansträngande. Han säger ofta meningar som: 
"Visa mig!" eller "Det kan jag inte!" eller "Det förstår jag inte!" 

Mitt samlade intryck av Carl är att hans inlärningsproblem förstärks av att 
han har mycket dålig självtillit. Att detta inte enbart är en följd av många miss
lyckanden i skolan bekräftas av klassläraren som menar att Carl uppvisade en 
slags inlärd hjälplöshet redan vid skolstarten. Han bad enligt läraren om hjälp 
och bekräftelse så fort något skulle göras. 

Vad testen och Carls föräldrar berättade om Carl 

Av föräldrarna får jag veta att Carl började tala sent (3,5 år). Han utvecklade 
en s.k. barnstamning när han var omkring fem år. Av stamningen märktes nu 
ingenting. Jag får också veta att Carls fyra år äldre syster har problem med läs
ning och stavning. Pappan berättade att han hade sådana problem när han gick 
i skolan men att han nu inte har några läsproblem. Han läser det han behöver 
för sitt arbete samt dagstidningar men menar att han inte har läsning som 
fritidssysselsättning. Mamman påpekar att maken fortfarande har problem med 
stavning. 

Resultaten av Carls ITPA test visar (figur 20) att Carl har mycket låga vär
den för såväl den audio-vokala som den visuo-motoriska kanalen. Det enda 
deltest där Carl kommer upp till medelvärdet är visuell helhet. Han får lägsta 
möjliga värde när det gäller förmåga till koncentration och uthållighet. Carls 
resultat på det icke språkliga test som mäter kognitiv förmåga ligger dock över 
medelvärdet. 
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En försiktig tolkning av detta kan vara att de processer, som behövs för läs-
och skrivförmåga, är mycket svagt utvecklade. Carl, som kommer till skolan 
med en svag självbild, upplever att hans problem med läs- och skrivinlärning är 
så stora att de negativt påverkar hans tilltro och ambitioner att ta till sig kun
skaper, som gynnar dessa färdigheter. 

Automatisk kanal 

7 

Symbolisk kanal 

S Audio vokal kanal 
H Visuo motorisk kanal 

Ree. = Recept iv proce ss, Org. = Organisato risk proce ss, Exp. = Expr essiv 
process. 1. Auditiv reception, 2. Auditiv analogi, 3. Vokal uttryck sförmåga, 
4. Ordflöde, 5. Auditiv helhet, 6. Auditivt sekvens minne, 7 . Sammanljud-
ning, 8. Grammatisk helhet, 9. Visuell reception, 10. Visuell analogi, 11. 
Motorisk uttrycksförmåga, 12. Visuell helhet, 13. Visuellt sekvensminne. 

Figur 20. Carls resultat på ITPA testet 

Mitt arbete med Carl 

Vid vårt första träningstillfälle får Carl bekanta sig med Ove och liksom 
Adam får Carl trycka på vilka tangenter han vill. Jag visar på vilken tangent han 
skall trycka på när han har skrivit färdigt ett ord och berättar att Ove läser upp 
en hel mening när man sätter punkt. Carl trycker mycket försiktigt på tangen
terna en i taget och tittar på mig som för att få bekräftelse på att han gör rätt. 
Jag låtsas att jag inte märker detta. Carl skriver några ord som han kan stava. 
Det är "hej Ove" och namnet på hans syster. När han märker att detta går bra 
trycker han tillsynes planlöst på en mängd bokstavstangenter efter varandra, för 
att sedan med hjälp av mellanslagstangenten höra resultatet. Carl skrattar när 
han hör vad Ove säger. 

Inför vårt nästa arbetstillfälle med Ove är Carl mycket förväntansfull. Jag 
säger att vi har några prov kvar att göra innan vi skall börja arbeta med Ove. 
Carl arbetar mer koncentrerat och motiverat än han brukar med proven. 
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Vi avslutar arbetspasset med att Carl får prova programmet "Gissa ordet". Jag 
skriver in ett ord, som jag utgår ifrån att Carl kan stava {skola). Carl trycker på 
olika tangenter utan att reflektera över vilket ord det skulle kunna bli. Jag upp
manar honom att tänka på ett visst bestämt ord, som han tror skulle passa in 
med tanke på antalet bokstäver. Han föreslår några ord och vi räknar ljuden i 
dem. När antalet ljud stämmer med hur många bokstäver det ska vara i ordet 
uppmanas han att trycka på någon bokstav som finns i ordet. Glädjen är stor 
när han märker att han kunde "gissa" ordet utan att bli "hängd". 

För att vänja Carl av med att vända sig till mig för att be om hjälp och be
kräftelse på det han gjorde arbetade vi under en lång tid med träningsprogram 
där Carl själv måste avgöra om han var nöjd med det han skrivit. När han me
nade att han var klar med sitt svar tryckte han på "enterknappen" och Ove an
gav om svaret var rätt eller fel. 

En bit in på vårterminen märkte jag att Carl "kröp nära" skärmen när han 
skulle läsa vad som stod på den. Jag kontaktade föräldrarna eftersom jag antog 
att Carl kanske behövde glasögon, vilket också visade sig vara fallet. Efter några 
dagars användning sa Carl spontant att han såg allting mycket bättre. 

Carl visade ofta att han hade svårt att koordinera sina rörelser när han be
hövde använda båda händerna på tangentbordet. När han t. ex. skulle skriva en 
stor bokstav och behövde hålla ner skifttangenten med ett finger på vänster 
hand och en bokstavstangent med höger hand hade han svårt att hålla kvar 
vänsterhanden när han släppte upp högerhanden. Svårigheterna var särskilt 
synbara när han var ivrig att skriva. Vid ett tillfälle när Carl arbetade med att 
skriva en berättelse kunde jag inte avhålla mig från att försöka hjälpa till. Till 
min stora glädje tog han tag i min hand och sopade bort den från tangentbor
det och sa: "Nej". 

Det var en snörik vinter och skoltaket måste skottas. En söndag utlystes en 
snöskottardag och föräldrarna ombads att hjälpa till. Händelsen resulterade i en 
lång berättelse där Carl visade prov på god fantasi. Under detta skrivarbete 
framkom att Carls självtillit märkbart förbättrats. Han ville inte att jag skulle 
störa honom, när han arbetade med Ove, genom att komma med frågor eller 
påpekanden. 

Berättelsen växte fram stegvis. I berättelsen ingår ordet <kylskåp>, som Carl 
stavade <sylskåp> och ordet <igen> som han stavade <ijen>. 

Vid det påföljande tillfället fick Carl arbeta med ett träningsprogram där 
uppgiften var att avgöra om initialljuden i de ord som presenteras var /sj/ eller 
/tj/-ljud. Orden var valda så att när ljudet lät som ett /sj-ljud/ skulle det återges 
med /sk/, och när det lät som /tj-ljud/ med endast /k/. Efter den övningen tog 
vi fram den del av Carls berättelse, som han skrivit vid vårt föregående trä
ningstillfälle och lyssnade på hur orden lät. Carl hörde då att ordet Isylskåpetl 
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var felstavat och klarade själv av att rätta stavningen. Felstavningen av ordet 
/igen/ avslöjades inte av ljudåterkopplingen så här ingrep jag och "påpekade" 
att /j-ljudet/ ibland stavas med g. Carl prövade att byta ut 1)1 mot /g/ och hörde 
att /g/ i det ordet lät som 1)1. 

Vid vårterminens slut är berättelsen färdigskriven och illustrerad. Carl är 
nöjd med sin berättelse och visar den stolt för sin klasslärare som ber honom 
läsa upp den inför hela klassen på klassens timme. Carl hade aldrig tidigare 
framträtt eller läst högt inför kamraterna. Jag satt med och lyssnade längst bak i 
klassrummet. Carls klassföreståndare menade att hon märkt en successiv för
bättring av hans självtillit. Han hade blivit självständigare i sitt arbete och var 
inte i samma utsträckning som tidigare beroende av hennes hjälp. Att Carl 
skulle ställa sig framför klassen och läsa upp något som han själv skrivit var en
ligt henne något som hon inte hade vågat hoppas på. 

Sammanfattande synpunkter på arbetsprocessen 
I allt arbete med barn och då inte minst med barn, som har läs- och skrivin

lärningssvårigheter, krävs att lärarens insatser anpassas till elevens behov. I den 
pedagogiska situationen kan kontrollen av det som lärs in oftast endast ske ge
nom olika lärarkontrollerande aktiviteter. Det innebär att maktrelationen mel
lan läraren som lär ut och eleven som förväntas lära in blir mycket tydliga. Ele
vens önskan är i de flesta fall att svara upp mot de förväntningar som ställs på 
honom. Det är däremot osäkert om eleven anstränger sig för att tillfredsställa 
läraren eller för att tillfredsställa sina egna behov. 

I konventionell undervisning är läraren också oftast den som är mest aktiv i 
det som trots allt skall vara en inlärningssituation för eleven. Ljudåterkopp
lingen innebär att aktivitetsgraden förskjuts så att den blir mindre för läraren 
och större för eleven. Ingenting händer om eleven inte trycker på någon tan
gent. Eleven arbetar därför mot och med sig själv. Träningstiden blir på så sätt 
mycket effektiv och ansträngande. Detta var särskilt märkbart i arbetet med 
Carl. Han gäspade och sträckte på sig när uppgifterna upplevdes som svåra. 
Efter ett avslutat träningspass var emellertid båda mina elever ofta märkbart 
trötta. Denna erfarenhet delades för övrigt av samdiga lärare i projektet. 

När elevens egenaktivitet ökade minskade behovet av lärarhjälp. Det med
förde ibland att min egen uppmärksamhet och koncentration på vad eleven 
gjorde avtrubbades. De övriga deltagande lärarna menade att elevens minskade 
behov av deras hjälp förde med sig att de ibland kände sig onyttiga och att de 
därför hade svårt att vara tysta och inte lägga sig i och föregripa elevens arbete 
genom att komma med förslag till lösningar. 
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I mitt arbete med de två mycket olika eleverna upplevde jag at t skillnaden 
mellan deras behov blev allt tydligare, vilket gjorde det lättare för mig att vara 
konsekvent i min anpassning av undervisningsinnehåll och förhållningssätt. 
Detta underlättades också av att jag (till skillnad från de övriga lärarna som 
deltog i projektet) inte var bunden till annan undervisning. Därför hade jag 
oftast tillräckligt med tid för att efter varje enskilt träningspass göra anteck
ningar om sådant, som jag funnit av vikt att notera, men som inte kunde udä-
sas i de loggade utskrifterna. 

I en vanlig klassrumssituation är det vanligt att läraren vid flera tillfällen 
under en lektion måste ingripa för att återkalla någon eller några elevers upp
märksamhet till vad de har att arbeta med. En av de många positiva erfarenhe
ter jag själv har från arbetet med taldatorn, och som jag också delar med de öv
riga lärarna i denna studie, är att undervisningssituationen aldrig behövt störas 
av avbrott för att påkalla elevens uppmärksamhet och koncentration på det ar
bete som skulle utföras under träningspassen. Snarare har det varit så att ele
verna ofta upplevt att tiden gått för fort. Detta är självfallet betydelsefulla peda
gogiska faktorer som gagnar all undervisning. Jag menar att de är särskilt vik
tiga för elever som arbetar med att lära sig något som de har problem med. 

Samdiga lärare i denna studie menar att det nya arbetssättet varit motiva-
tionsskapande inte bara för eleverna utan även för dem själva. Att de ibland 
som ovan nämnts, kände sig onyttiga ersattes av insikt om att de i den nya ar
betssituationen hade större möjlighet att använda sina lärarresurser på ett mer 
pedagogiskt och effektivt sätt. 

Min hypotes att elever med fonologiska problem skulle ha mera nytta av 
ljudåterkopplingen än andra elever kan i denna träningsstudie endast sägas vara 
styrkt om man begränsar problemet till en mycket grundläggande nivå. Att 
ljudåterkoppling inte generellt kan sägas gynna elever där problemen kan rela
teras till någon speciell kategori, dvs auditiv eller visuell, kan naturligtvis bero 
på att det inte finns några sådana tydliga kategorier och om de finns att de 
diagnosinstrument som här använts inte varit tillräckliga för att göra en sådan 
noggrann uppdelning. Resultaten från träningsstudien tycks i stället tyda på att 
den parallella återkopplingen av ljud och tecken har en kompensatorisk funk
tion som verkar genom att elevens medvetenhet om sambandet mellan ljud och 
tecken förstärks. 

En negativ men viktig erfarenhet av arbetet under träningsstudien var de 
tekniska bristerna i programmen. Inte minst på grund av att lärarna upplevt att 
arbetet störts av för många tekniska problem beslöt vi att genomföra en tredje 
och avslutande träningsstudie. 
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Rättstavningsstudien 

Bakgrund och syfte 
Det positiva utfallet av stavfel i textreproduktionsstudien i Fas 1 gjorde att 

jag närmare ville undersöka ljudåterkopplingens effekt på stavningsförmågan. I 
en experimentellt upplagd studie avsåg jag d ärför att jämföra elevers stavnings
förmåga under tre olika betingelser: rättstavning efter diktamen enligt konven
tionellt mönster med återgivning för hand {Penna), rättstavning efter diktamen 
med återgivning på dator {Dator), rättstavning efter diktamen med återgivning 
på dator med ljudåterkoppling {Ljud). 

Syftet var således att undersöka effekten av samtidig auditiv och visuell åter
koppling på stavning. 

Mitt antagande var att ljudåterkoppling av det skrivna ordet skulle innebära 
att eleven genom intern kontroll, dvs. utan annan extern information som t.ex. 
med ljusmarkering av ordet eller särskild ljudsignal, skulle kunna avgöra om 
ord, där felstavning var möjlig att höra, stavats rätt eller fel. Mitt antagande var 
även att ljudåterkopplingen skulle innebära att eleven genom att lyssna på ordet 
skulle kunna åtgärda felstavning av ljudenligt stavade ord. 

Metod 

Försökspersoner 
De deltagande eleverna utgjordes av samdiga elever i fyra klasser från årskurs 

två, sammanlagt 87 elever. Två av klasserna valdes från en låg- och mellan
stadieskola i Umeå och två från en låg- och mellanstadieskola i Stockholm, där 
lärarna var positiva till att låta sina elever deltaga i studien. Enligt klasslärarna, 
som samtliga hade mångårig lärarerfarenhet, kunde klasserna anses vara 
"typiska", dvs. de deltagande klasserna var inga "problemklasser" eller "speciellt 
bra" klasser. 

Tekniska hjälpmedel 
För återgivningen på dator användes den portabla dator (Epson HX-20) 

som använts under den första explorativa studien. Den lilla displayen som 
rymde fyra rader med tjugo tecken på varje rad och dess horisontella läge gjorde 
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det lätt att se ordet växa f ram medan det skrevs på tangentbordet. Det synte
tiska talet var samma version av INFOVOX Text to speech system SA 201. 
som användes i den explorativa studien. 

Instrument 

Ordlistor 

För studien konstruerades 3 likvärdiga ordlistor. Ordlistorna datorprogram-
merades för att kunna användas under de betingelser där återgivningen skulle 
ske med hjälp av dator. 

Korrigering av uttal 

Vid inmatningen av orden i datorn skedde viss nödvändig uttalskorrigering. 
Uttalet efter de grundregler som styr det syntetiska uttalet innebar t.ex. att or
det <någonting> uttalades som <nånting>. Uttalskorrigeringen gjordes så att or
det uttalades som <någonting> och en felstavning av ordet med o i stället för å 
uttalades <nogonting>. 

Sammanställning av ordlistorna 

Orden i de 3 ordlistor som användes i undersökningen baserades på ord från 
en ordlista innehållande 200 ord som förmodas bli inlärda under barnens inle
dande tre år i skolan. Ordlistan är sammanställd av lärare i Umeå kommun och 
ingår i den lokala läroplanen för lågstadieelever. Från nämnda ordlista valdes 96 
ord ut slumpmässigt och fördelades på 3 ordlistor. Orden fördelades så att 
ordlistorna skulle bli så lika i svårighetsgrad som möjligt. Om ord av liknande 
karaktär ej fanns med bland de slumpade orden valdes ett ord som ej fanns med 
i ordlistan men som ansågs vara av samma svårighetsgrad. T.ex. fanns orden 
Ihärl och I där/ med bland de ord som slumpvis valts ut. För den tredje listan 
valdes då ordet Iriàrl. Ord med sj-ljud och tj-ljud sorterades bort eftersom dessa 
ljud normalt inte tas upp förrän i årskurs 3. 

Listorna testades på 19 elever i åk 2, 19 elever i åk 3 samt 25 elever i åk 4, 
sammanlagt 61 elever. De 3 färdiga ordlistorna skulle innehålla 20 sinsemellan 
lika svåra ord. Orden valdes ut efter principen att feldifferensen mellan orden i 
utprövningslistan, som ansågs vara av samma svårighetsgrad, skulle vara så liten 
som möjligt. Ord som fick liten felfrekvens såväl totalt som för åk 2 valdes bort. 

De tre listorna testades slutligen på tre klasser i åk 2 med sammanlagt 47 
elever. Testet genomfördes som konventionell diktamen dvs. eleverna använde 
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papper och penna. Korrelationen mellan poängen i listorna 1 och 2 var 0.93, 
mellan listorna 1 och 3 var den 0.83 och mellan listorna 2 och 3 var den 0.89. 

En multivariat analys visade att ingen signifikant skillnad förelåg mellan 
ordlistorna (F (2.45) = 2.4, p > .10). 

Tabell 15. Medelvärde och standardavvikelser för korrekt stavade ord på de tre 
ordlistorna. (De tre ordlistorna återges i Appendix 10). 

M Std N 
Lista 1 10,04 4,67 47 
Lista 2 9,55 4,74 47 
Lista 3 9,28 4,45 47 

Bedömningsschema 

Ett antagande om taldatorstödets effekt är att det ska stärka elevens vilja och 
förmåga till koncentration och uthållighet. För att fa en bild av elevernas arbets
insats i relation till de olika återgivningsbetingelserna (Penna, Dator, Ljud) om
bads därför klass- och speciallärare till de elever som ingick i studien att fylla i 
samma bedömningsschema över elevernas arbete i klassrummet som användes i 
träningsstudien i denna fas. 

Genomförande 
Samtliga diktamenstest genomfördes individuellt med författaren som test

ledare. Detta innebar en viss förskjutning i tid för genomförandet av testen. 
Varje klass testades dock på de tre olika betingelserna inom en sammanhäng
ande period. Av praktiska och tidsmässiga skäl genomfördes den mest konven
tionella återgivningen med papper och penna först för samdiga elever. Då text-
reproduktionsstudien antydde att datoråtergivningen med ljud hade en viss 
minneseffekt på den efterföljande återgivningen utan ljudåterkopling, valde jag 
att spara diktamensåtergivningen med ljud som sista betingelse för alla elever. 

Diktamenstillfällena var fördelade på tre dagar. Ordlistorna roterades så att 
alla tre ordlistorna användes vid varje återgivningsbetingelse, dvs en tredjedel av 
eleverna använde Lista 1, en tredjedel Lista 2 och den sista tredjedelen Lista 3. 

På de båda proven som genomfördes med dator, dvs. Dator och Ljud 
registrerades varje tangentnedslag. Alla ändringar och auditiva repetitioner regi
strerades således. På den vanliga diktamen med penna och papper var eleverna 
inte tillåtna att radera något av vad de hade skrivit. De uppmanades istället att 
skriva om varje ord så många gånger de behövde om det var något de ville rätta. 
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Vid datoråtergivningen kunde eleven följa det som skrevs in på skärmen. Då 
datoråtergivningen skedde med parallell ljudåterkoppling uttalades korrespon
derade bokstavsljud till bokstavstangent och då ordet var avslutat uttalades hela 
ordet. 

Vid alla betingelser dikterades orden mundigt en gång och eleven instruera
des att upprepa det ord han/hon hört. Om eleven inte repeterade ordet korrekt 
upprepade jag ordet en gång. 

Eleven instruerades vidare att omsorgsfullt studera det skrivna ordet. Nytt 
ord dikterades efter tecken från eleven. Eleverna informerades även om att pro
vet skedde utan tidspress och att det var tillåtet att arbeta helt i egen takt. An
vänd tid registrerdes. Instruktioner till eleven vid de olika diktamenstillfällena 
återfinns i Appendix 11. 

För att samdiga elever skulle ha hört det syntetiska talet före testgenom
förandet fick de under en kortare period pröva hjälpmedlet i sina respektive 
klassrum. 

Resultat 

Inledning 
Eftersom programmen är tänkta som ett stödjande hjälpmedel för elever 

med läs- och skrivsvårigheter förelåg ett särskilt intresse av att se vad de olika 
diktamensbetingelserna innebar för de lågpresterande eleverna. Av det skälet 
indelades de 87 eleverna i två grupper: Lågpresterande (LP) och Icke lågpreste
rande (ILP), på basis av resultaten från den diktamen som genomfördes med 
papper och penna. 

Den lågpresterande gruppen skulle utgöras av barn med påtagliga stavnings
svårigheter, varför gränsen för antalet rätt stavade ord på diktamensprovet sattes 
till sex (6) rätt stavade ord. Detta innebar att den lågpresterande gruppen kom 
att omfatta 14 elever. 

Denna grupperingsmetod begränsar möjligheten till att reservationslöst an
vända parametriska variansanalyser. Trots robustheten hos MANOVA är det 
därför nödvändigt att vara försiktig i tolkningarna. Jag har också kompletterat 
analysen med icke parametriska test. 

Redovisningen avser således att belysa LP-gruppens prestation jämfört med 
ILP-gruppens under de tre olika betingelserna. I och med att störst uppmärk
samhet ägnas LP-gruppen kommer mer detaljerade resultat och även individu
ella studier att relateras till denna grupp. 
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Resultaten under de olika betingelserna 
En multivariat analys med alla beroende variabler (antal korrekt stavade ord, 

använd tid, antal ändringar), visade en signifikant interaktion mellan LP-grup-
pen och ILP-gruppen och de tre olika varianterna på testet (F (6,80) = 11,6, 
pc.001), som indikerar att effekterna av de tre olika testförutsättningarna var 
olika för LP-gruppen och ILP-gruppen (figur 21-25). 

Då materialet, som nämnts, inte uppfyllde alla antaganden för MANOVA 
gjordes också en kompletterande analys med Huynh-Feldt-test (Huynh-Feldt, 
1976). Den analysen visade att det inte förelåg någon signifikant interaktion 
mellan den låg- och den icke lågpresterande gruppens resultat för antalet rätt 
stavade ord för återgivningen för Penna respektive Dator. 

Statistiska prövningar av skillnaden mellan grupper och inom grupper har 
gjorts med Mann Whitney U-test och Wilcoxon Rank Sums W-test. 

Förutom den förväntade signifikanta skillnaden beträffande antal rätt sta
vade ord mellan grupperna då återgivningen gjordes konventionellt med papper 
och Penna (Z = -5,92, p < .001) var skillnaden även signifikant då återgiv
ningen gjordes på Dator (Z = -5 ,02, p < .0 01) och med Ljud (Z = -3 ,74, p < 
.001). Emellertid föreligger inga signifikanta skillnader inom grupperna, mellan 
resultaten för antal korrekt stavade ord under betingelserna Penna o ch Dator 
varken hos ILP-gruppen (T (72) = -1,13 p > .05) eller LP-gruppen (t (13) = 
2,14, p > .05). 

• Penna 
20 

B 10 c < 
5 

0 

Figur 21..Genomsnittligt antal rätt stavade ord under de tre olika betingelserna 
hos lågpresterande elever (LP) och icke lågpresterande elever (ILP). 

För återgivningen med ljud skiljer sig resultaten signifikant jämfört med re
sultaten för de två föregående betingelserna hos båda grupperna (F(l,85) = 
44,96, p < .001). För ILP-gruppen sker en förbättring med ca 19% jämfört 
med när återgivningen görs med Penna o ch för LP-gruppen är förbättringen 

Ü Dator 
• Ljud 
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över 200%. Detta innebär att LP-gruppen presterar samma resultat med ljud-
återkoppling som ILP-gruppen gör utan ljudåterkoppling. 
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Figur 22. Medeltalet avlyssningar för den lågpresterande gruppen (LP) och den 
icke lågpresterande gruppen (ILP). 

LP-gruppens tydligt förbättrade resultatet för återgivningen med Ljud skall 
ses emot gruppens signifikant större antal avlyssningar (Z = -4,16, p < .001) 
jämfört med ILP-gruppen (figur 22). 

Antalet korrigeringar som inkluderar såväl stavfel som rena tangentfels-
tryckningar visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna under betingel
serna Penna och Dator. Med ljudåterkoppling ökar antalet korrigeringar drama
tiskt för båda grupperna (figur 23) men mest för LP-gruppen. Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant (Z = -4.16, p < .001). 
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Figur 23. Genomsnittligt antal korrigeringar vid återgivning med penna, dator 
och dator med ljudåterkoppling för den lågpresterande gruppen (LP) 
och den icke lågpresterande gruppen (ILP). 
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Båda grupperna använder dubbelt så lång tid när de skriver sina ord på Da
tor jämfört med när de skriver med Penna (figur 24). Detta kan eventuellt för
klaras av att eleverna inte kände till bokstävernas placering på tangentbordet. 
Inga signifikanta tidsskillnader föreligger mellan grupperna under betingelserna 
Penna respektive Dator. Med ljudåterkoppling noteras dock en signifikant 
skillnad (Z = -4 ,18,p < .0 01). Den genomsnitdiga tiden ökar med cirka 50% 
för ILP-gruppen och med över 100% för LP-gruppen jämfört med återgiv
ningen utan ljud. 
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Figur 24. Genomsnitdig tid i minuter(M) för återgivning med penna, dator 
och dator med ljudåterkoppling för den lågpresterande gruppen (LP) 
och den icke lågpresterande gruppen (ILP). 

De lågpresterande elevernas markanta förbättring vid återgivning med ljud
återkoppling framträder särskilt tydligt vid en jämförelse mellan resultaten un
der de 3 olika återgivningsbetingelserna om man ser till antalet korrekt stavade 
ord före det att några korrigeringar gjorts och det slutliga resultatet (tabell 16). 

Tabell 16. Medelvärden för antalet korrekt stavade ord innan några korrige
ringar gjorts och efter det att samtliga korrigeringar gjorts under de 
tre olika testbetingelserna inom den lågpresterande gruppen (LP). 

Återgivningsbetingelse Före Efter 
Penna 3,86 4,00 
Dator 4,79 5,43 
Ljud 5,50 13,50 

Då barnen uppmanades att studera de ord de skrivit mycket noggrant, in
nan de gav tecken att de var redo att höra nästa ord, indikerar figuren över an
talet korrigeringar (figur 23), an enbart visuell feedback, antingen från papper 
eller bildskärm, inte är tillräcklig för att framkalla en inre kontroll. Resultaten, 

M Dator 
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efter det att korrigeringar gjorts under återgivningsbetingelserna utan ljudåter
koppling, förbättras endast i ringa grad. Ljudåterkopplingen tycks emellertid 
medvetandegöra eleverna om att något är fel. Skillnaden mellan det primära 
och det slutliga resultatet kan också innebära att ljudåterkopplingen generar 
motivation till att göra en ny analys och syntes av det ord som skrivits. Den 
betydligt längre tid som förbrukas med ljudåterkoppling kan således tolkas som 
att "time on task" ger en positiv effekt. 

• Penna 
M Dator 
• Ljud 
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Figur 25. Medelvärden för antal rätt stavade tvåstaviga ord med ljudenlig stav
ning och dubbeltecknad konsonant för den lågpresterande gruppen 
(LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP). 

I figur 25 visas re sultaten för de sju ord i varje ordlista, som stavades med 
dubbeltecknad konsonant. Utelämnande av en konsonant innebär att felstav
ningen blir tydligt hörbar. Om en av dubbelkonsonanterna utelämnas i t. ex. 
ordet titta, ändras uttalet på den första vokalen så att ordet uttalas med "långt i" 
som lti:tal. 

Trots signifikant skillnad mellan grupperna för betingelserna Penna (t (56) = 
-8.32, p < .001 och Dator t (58) = -8.09, p < .001), föreligger ingen signifikant 
skillnad mellan dessa återgivningsbetingelser inom respektive grupp. 

Betydligt mera intressant är att den lågpresterande gruppen presterar, ett 
med de övriga eleverna, jämbördigt resultat när de kan höra vad de skriver. 

Resultaten för återgivning av ord med dubbeltecknad konsonant tyder på att 
eleverna är medvetna om den fonologiska regel, som bestämmer uttal av första 
stavelsen i ordet och som innebär att vokalens uttal beror på det antal konso
nanter som följer. Hos LP-gruppen förefaller det som om ljudanalysen under 
skrivandet inte inkluderar vokalens olika ljudkvaliteter utan endast gäller iden
tifikation och val av rätt bokstav. När ljudåterkopplingen avslöjar hur vokalen i 
den första stavelsen uttalas, kan de flesta LP-elever rätta sina felstavningar. 
Detta kan tolkas, som att de har kunskap om en regel, som de inte kan nyttja 
förrän de blir medvetna om vad de verkligen skrivit. Denna diskrepans antyder 
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en brist på fonologisk medvetenhet. Brott mot dubbelteckningsregeln är också 
känd som den vanligaste felstavningstypen och även den feltyp som förefaller 
vara svårast att avhjälpa, och då speciellt hos personer med dyslektiska problem 
(Dahlquist, 1968, s 120; Madison, 1992, s 137). 

Den lågpresterande gruppens korrigeringar av fonetiskt res
pektive ej fonetiskt stavade ord 

Jag ville även undersöka vilka de vanligaste felen var hos LP-eleverna, och i 
vilken utsträckning de korrigerade olika slags felstavningar. Jag ville främst 
jämföra fonetiskt stavade ord med ord med icke fonetisk stavning och där fel
stavning således inte var garanterat hörbar, som t.ex. orden riktigt och någon-
ting, vilka låter rätt även om de skrivs utan g respektive med å istället för o. Fel
stavningarna har grupperats i följande kategorier: 

Exempel på omkastade bokstäver möjliga att höra: långa stavat som lågwa 
Exempel på tillagda bokstäver möjliga att höra: szJtt-svast, mycket-myk/et 
Exempel på tillagda bokstäver ej möjliga att höra: lustigt-lus^tikt 
Exempel på utelämnade bokstäver möjliga att höra: ligger-liger, stuwden-
studen 
Exempel på utelämnade bokstäver ej möjliga att höra: riktigt-riktit 
Exempel på utbytta bokstäver möjliga att höra: torn-zon, rödia-rö&a, 
smörja-smyrja 
Exempel på utbytta bokstäver ej möjliga att höra: tyrker-ty£ker 

En översikt av de lågpresterande elevernas feltyper och korrigeringar visas i 
tabell 17. 

När det morfofonetiskt stavade ordet riktigt stavas utan g Iriktitl är det 
omöjligt att höra om ordet är rätt eller fel stavat eftersom Igl vid normalt uttal 
av ordet ej uttalas. I tabell 17 registreras därför stavning av ordet när bokstaven 
/g/ i ordet /riktigt!utelämnats endast i kolumnen för alla felstavningar. 

När ordet/riktigt! är stavat Irikitl och därefter ändrats till Iriktitl registreras 
detta som en utelämnad bokstav, en fel som är möjligt att höra, som senare 
korrigeras som en lyckad ändring. Den fortfarande utelämnade bokstaven Igl 
registreras som ovan beskrivits. 
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Tabell 17. LP-gruppens felstavningar och korrigeringar indelade i fyra grupper 
efter typ av fel. 

Felstavningar möjliga att 
höra 

Alla felstavningar 

Fel Korrigeringar Fel Korrigeringar 
Penna Antal Procent Antal Antal Procent Antal 
Omkastade bokstäver 1 0 0 1 0 0 
Tillagda bokstäver 6 17 1 8 13 1 
Utelämnade bokstäver 174 3 5 178 3 5 
Utbytta bokstäver 102 5 5 119 4 5 
Summa 283 4 11 306 4 11 

Dator 
Omkastade bokstäver 5 20 1 5 20 1 
Tillagda bokstäver 8 38 3 10 40 4 
Utelämnade bokstäver 181 9 7 188 9 17 
Utbytta bokstäver 72 11 8 97 8 8 
Summa 266 11 29 300 10 30 

Ljud 
Omkastade bokstäver 5 40 2 5 40 2 
Tillagda bokstäver 8 75 6 26 46 12 
Utelämnade bokstäver 181 70 126 186 69 128 
Utbytta bokstäver 58 50 29 80 36 29 
Summa 252 65 163 297 58 171 

Av tabellen framgår att utelämnanden av bokstäver samt utbytta bokstäver 
utgör de överlägset vanligaste feltyperna oberoende av återgivningsbetingelse. 

Det stora antalet utelämnade bokstäver tyder på bristande segmenteringsför
måga. Dock visar jämförelserna mellan antalet korrigeringar för de tre olika 
diktamensbetingelserna att ljudåterkopplingen gör eleverna mera medvetna om 
vad de har skrivit. Vid ny segmentering använder de ljudåterkopplingen som 
egenkontroll och lyckas i stor utsträckning komma fram till rätt stavning av 
dessa ord. 

Till utbytta bokstäver räknas som ovan angivits även utelämnande av en 
bokstav vid ljud till vilka det krävs två bokstäver som ng-ljud och retroflexa ljud 
som Irnl i t.ex. Ibarnl. Förmågan att översätta sådana ljud förvärvas senare än 
enkla ljud-teckenkorrelationer. Korrigering av felstavade ord med retroflexa 
ljud förbättras signifikant vid användning av det syntetiska talet vilket indikerar 
två saker 1) många barn har latenta kunskaper om hur retroflexer skall stavas 
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och 2) det syntetiska talet har den kvalitén att man kan höra skillnaden mellan t 
ex I torn! och Itonl. 

Tabell 17 tyder på att de flesta av felstavningarna är möjliga att höra. En 
jämförelse med figuren för korrigeringar (figur 23) visar att eleverna i de flesta 
fall inte kontrollerar sin stavning när de inte hört vad de skrivit. Med ljudåter
koppling korrigeras 64,68% av stavfelen för ord där felstavningar är möjliga att 
höra, vilket kan jämföras med 3,89% när orden skrivs för hand och med 
10,90% när orden skrivs på dator utan ljudåterkoppling. 

Elevernas rättstavningsresultat i förhållande till deras arbets
kapacitet i klassrummet 

Som tidigare nämnts innebär klassrumsundervisning att övervakningen och 
kontrollen av elevernas färdigheter och resultat till största delen utförs av den 
undervisande läraren. Lärarbedömningarna av elevernas arbetskapacitet skall 
därför ses utifrån elevernas möjligheter till egenkontroll under dessa förhållan
den. Ett antagande om ljudåterkopplingen är att den skall ha en positiv effekt 
på elevernas egenkontroll vilket således bör återspeglas i arbetsresultaten vid de 
olika återgivningsbetingelserna. 

Hur förhöll sig då lärarnas bedömningar av hur eleverna arbetade i klass
rummet till rättstavningsresultaten i den lågpresterande gruppen respektive i 
den icke lågpresterande gruppen, och vilka slutsatser kan man dra härav. 

Variablerna koncentration respektive uthållighet är speciellt intressanta att 
granska i detta sammanhang. Vid tilldelning av extra stöd till elever med läs-
och skrivsvårigheter anges ofta låg koncentrationsförmåga och bristande uthål
lighet som skäl för att dessa elever skall fa stödundervisning i mindre grupp och 
i vissa speciella fall enskilt. Med andra ord anges låg koncentrationsförmåga och 
bristande uthållighet ofta som den primära orsaken till läs- och skrivsvårigheter. 
Jag har berört detta mer i min inledande genomgång av t idigare forskning. Av 
lärarnas skattningar av elevernas koncentrationsförmåga och uthållighet i klass
rumssituationen framgår också att de lågpresterande eleverna (LP-gruppen) be
dömts ha under genomsnittlig uthållighet respektive koncentrationsförmåga. 

Tabell 18. Bedömningsvärden för arbetskapacitet i klassrummet beträffande 
koncentrationsförmåga och uthållighet för den lågpresterande grup
pen (LP), och den icke lågpresterande gruppen (ILP). 

Bedömningsvariabel LP grupp ILP Grupp 
M Std M Std 

Koncentration 2,07 0,73 3,14 1,12 
Uthållighet 2.64) 1,08 3,73 1,04 
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Enligt min mening är det rimligt att anta att koncentration och uthållighet 
ofta är situationsbetingade och sålunda påverkade av de erfarenheter som görs. 
Det sagda illustreras av resultaten för en av de lågpresterande eleverna i under
sökningen (se tabell 19). LP-eleven hade av klassläraren bedömts ha mycket då
lig koncentrationsförmåga (2) och mycket dålig uthållighet (l)48 (jfr tabell 18). 

Tabell 19. Resultat för en lågpresterande elev samt motsvarande medelvärden 
och standardavvikelser under de tre olika betingelserna, för den icke 
lågpresterande gruppen (ILP). 

Penna Dator Ljud 
Rättstavnings- LP- ILP-grupp LP- ILP-grupp LP- ILP-grupp 
variabler elev elev elev 

M Std M Std M Sîd 
Rätt stavade ord 4 12,88 3,84 2 12,52 4,21 15 16,71 2,62 
Raderingar 1 1,30 1,38 5 4,38 3,62 71 21,84 19,88 
Minuter 5 5,14 1,72 16 8,84 2,70 40,5 13,27 5,04 
Avlyssningar 115 38,08 15,14 

Vid återgivning för hand med papper och penna, som är den återgivnings
betingelse som mest påminner om vanlig klassrumsundervisning stavar eleven 
bara 4 ord rätt. Detta antyder att han har en mycket dåligt utvecklad såväl seg
menterings- som syntesförmåga, vilket i sin tur sannolikt innebär att han i den 
vanliga läs- och skrivsituationen har mycket liten möjlighet att kontrollera sin 
stavning och läsning. 

Trots fler ändringar när han skriver orden på Dator så presterar han något 
färre korrekt stavade ord (2) än när han skriver dem med Penna. Han arbetar 
dock längre tid och är mera aktiv och visar med andra ord en bättre uthållighet. 

När eleven arbetar med ljudåterkoppling är möjligheterna till egen kontroll 
och påverkan av arbetet som störst. Betingelserna är då också mest olika dem 
som råder i den vanliga klassrumssituationen. Vad som är väsendigt är att den 
lågpresterande elev, som används i detta exempel, inte bara presterar väl utan 
gör detta efter ett koncentrerat och uthålligt arbete. Eleven uppvisar under ljud-
återkopplingsbetingelsen en koncentration och en uthållighet som han ej be
döms ha i klassrummet, men som han uppenbarligen besitter och kan ta fram i 
en annan situation. 

48 Medelvärden för samdiga bedömningsvariabler uppdelade på d en lågpresterande gruppen o ch 
den icke lågpresterande gruppen återfinns i Appendix 6. 
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Sammanfattning av rättstavningsstudien 
För samtliga barn, i den åldersgrupp det här gäller, gav ljudåterkopplingen 

ett stöd. De stavade bättre när de fick möjlighet att bearbeta det skrivna genom 
lj udåterkoppling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den lågpresterande gruppens förbättrade 
resultat med ljudåterkoppling uppnåddes genom att de hade möjlighet till obe
gränsat antal auditiva repetitioner och ändringar samt att de fick använda så 
mycket tid som de ansåg sig behöva för att lösa uppgiften. 

Upplevelsen av att själv kunna bedöma sina insatser dvs. tillgången till in
tern kontroll är viktig vid allt arbete och starkt korrelerad med förmåga till kon
centration och uthållighet. Resultaten av denna stavningsstudie visar att ljud
återkoppling innebär att eleven genom att lyssna får en ökad möjlighet till en 
sådan intern kontroll som stimulerar till att aktivt utforska den korrekta stav
ningen av ord som inte låter rätt. Det tycks vara så att ljudåterkopplingen byg
ger en bro mellan teoretisk kunskap om stavningssätt och tillämpningen. 

Enligt Arnquist (1991) samt Rapala och Brady (1990) korresponderar bris
ter i korttidsminnet hos sämre läsare signifikant med lägre exakt fonologisk be
arbetning. De drar även slutsatsen att en förbättring av korttidsminnet samti
digt innebär en ökad fonologisk bearbetningsförmåga. 

Trots att försökspersonerna i denna studie inte explicit testades beträffande 
korttidsminne antyder LP-gruppens stavningsresultat med ljudåterkoppling att 
ljudåterkoppling även innebär ett aktivt stöd för korttidsminnet. 
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Träningsstudie 3 

Syfte och frågeställningar 
Under Fas 1 sökte jag belysa frågor om uppfattbarheten av det syntetiska ta

let, tekniken samt hur innehållet i programmen uppfattas av mig som lärare 
samt av läs- och skrivsvaga elever. En första explorativ studie genomfördes med 
läs- och skrivsvaga elever för att studera arbetssättets betydelse för dessa elevers 
läs- och stavningsutveckling. 

Under Fas 2 belystes ljudåterkopplingens effekt på färdighetsutvecklingen i 
relation till bakgrundsorsaker och ljudåterkopplingens betydelse för elevens för
måga till koncentration och motivation samt segmenteringsförmåga/stavnings-
förmåga i skrivsituationen. 

Trots de besvärande tekniska bristerna under Fas 2 var såväl lärare som 
elever positivt inställda till arbetssättet och menade att ljudåterkopplingen 
betydde mycket för elevernas motivation och ökade förmåga till koncentration. 
Resultaten från Fas 1 och 2 tyder på att ljudåterkopplingen har en effekt för de 
läs- och skrivsvaga elevernas färdighetsutveckling. För att i någon mån kunna 
bedöma effekten av denna typ av hjälp jämförd med konventionell spe
cialundervisning avsåg vi att genomföra en tredje och avslutande träningsstudie 
med olika kontrollgrupper. 

Granskningen av vilka program, som utnyttjats i träningsstudie 2, visade att 
vissa program användes betydligt oftare än andra och att ett par program an
vändes mycket sällan (Appendix 8). I den nya träningsstudien var det därför 
min avsikt att intervjua de deltagande lärarna för att få en bild av hur lärarna 
utnyttjat programmen och varför. 

I denna avslutande fas avsåg jag också att mer direkt fånga in elevernas och 
lärarnas inställning till arbetssättet. Under Fas 3 avser jag således att belysa föl
jande frågor: 

1. Kan man udäsa någon skillnad beträffande läs- och skrivsvaga elevers färdig
hetsutveckling om undervisningen består av sk. konventionell specialunder
visning jämfört med om den innehåller ljudåterkoppling? 
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2. Vilken inställning har eleverna till arbetssättet? 

3. Hur har programmen använts och hur bedömer lärarna arbetssättet? 

4. Varför vill/ville lärarna arbeta med Ove och vilka var deras förväntningar? 

5. Infriades lärarnas förväntningar eller ej? 

Metod 

Undersökningens uppläggning 
Utvärderingsarbetet var även i denna fas planerat som en konventionell trä

ningsstudie med pre- och posttest. Skillnaden var att jag i denna studie efter
strävade flera typer av kontrollgrupper. Försökspersonerna skulle företrädesvis 
komma från åk 2 och åk 3 och ha påtagliga läs- och skrivinlärningsproblem 
utan andra påtagliga fysiska eller psykiska handikapp. 

Försökspersonerna (fp) skulle under träningsperioden arbeta enskilt med de 
taldatorstödda övningsprogrammen tillsammans med en speciallärare. Denna 
grupp benämns fortsättningsvis FG. En av kontrollgrupperna skulle arbeta med 
samma datorprogram som träningsgruppen men med ljudet bortkopplat (KG 
1). En andra kontrollgrupp skulle utgöras av elever som endast fick konventio
nell specialundervisning (KG 2). För att få en bild av färdighetsutvecklingen för 
elever med läs- och skrivinlärningsproblem jämförd med elever utan sådana 
problem avsåg jag även att låta vissa test genomföras i hela klasser på elever utan 
uppmärksammade läs- och skrivinlärningsproblem (NG). 

Jag var medvetna om att talsyntesbaserade datorprogram vid tiden för pro
jektets genomförande endast fanns i bruk i specialskolor och i skolor som var 
kopplade till olika forskningsprojekt. För att kunna genomföra studien hade vi 
därför inom projektets ram införskaffat nio talsyntesutrustningar, som vi avsåg 
att låna ut till de skolor som kunde medverka med flest lärare och elever. 

Erfarenheterna från de föregående studierna innebar att vi inte såg det som 
meningsfullt att bestämma ett visst antal träningstillfällen. Träningsperioden 
planerades i stället att pågå under hela vårterminen med helst 2 övningstillfällen 
per arbetsvecka. Träningsperioden skulle omges av test, som skulle genomföras 
under oktober och maj. 
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Urval av deltagare till träningsstudie 3 
Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under Fas 2 och som visade att 

det 1987 inte fanns någon skola i Umeå kommun (förutom de som ingick i 
projektet), som använde datorn som hjälpmedel i specialundervisningen på låg-
och mellanstadiet, gick vi via länsskolnämnderna ut med en inbjudan till alla 
landets rektorsområden. 

Förutsättningarna för att ingå i studien var således att eleverna skulle gå i åk 
2-3 och ha läs- och skrivsvårigheter utan andra påtagliga fysiska eller psykiska 
handikapp. Övriga förutsättningar för deltagande i studien var att lärarna skulle 
ha tillgång till en IBM-kompatibel dator, samt att de skulle ha möjlighet att un
dervisa en enskild elev två lektionstimmar per vecka. 

Till den intresseanmälan, som skulle skickas in, skulle även bifogas kortfat
tade beskrivningar av de elever som intresseanmälan avsåg. 

Utfall av intresseanmälningarna 
När tiden för intresseanmälan gått ut i augusti 1988 hade vi fått 115 elev

anmälningar. Anmälningarna var av olika slag. Några kom från skolförvalt
ningar, andra från enskilda lärare. De flesta anmälningarna gällde dock elever, 
som även hade olika fysiska handikapp ibland förenade med mental retardation. 
Av de 115 anmälda eleverna var det endast 59 elever som gick i vanlig grund
skola och inte hade andra påtagliga handikapp än läs- och skrivinlärnings
problem. Av dessa 59 elever skulle 21 elever gå i åk 2-3, 28 st i åk 4-6 och 10 
elever i åk 7-9 läsåret 1988-89. 

Det visade sig emellertid att endast ett fåtal av de speciallärare, som anmält 
sitt intresse, hade tillgång till lämplig datorutrustning. I ett fall där det fanns 
flera lämpliga åk 2 elever hade man inte möjlighet att ge enskild undervisning. 
De inkomna anmälningarna var således för få, för att vi skulle kunna realisera 
vår tilltänkta studie. I några fall fanns uppgift om att skolan ifråga hade för av
sikt att samarbeta med näraliggande universitet eller högskola i andra projekt, 
inom vars ram de skulle få förfoga över lämplig datorutrustning. För vårt fort
satta arbete kontaktades därför dessa skolor och högskolor. Efter ett flertal in
formationsmöten förlagda till Tekniska högskolan i Stockholm samt högsko
lorna i Falun, Växjö och Göteborg kunde vi värva ytterligare lärare, som var 
intresserade av att deltaga i utvärderingsstudien. 

Ingen av de skolor, som avsåg att medverka i projektet, hade någon talsyn
tesutrustning, varför de talsyntesutrustningar som projektet förfogade över för
delades på nio skolor belägna på sju olika orter: Falun, Göteborg, Härnösand, 
Stockholm, Uddevalla, Umeå och Växjö. 
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Deltagare i Fas 3 
Inbjudan om deltagande i projektet via landets länsskolnämnder hade gått 

ut till enskilda rektorer, som i sin tur vidarebefordrat inbjudan till de enskilda 
lärarna. Det klena svarsresultatet talar för att många rektorer direkt såg att deras 
skolor ej skulle kunna deltaga på grund av bristande grundförutsättningar i 
form av datorer och lärartimmar. Man kan därför anta att de skolor som deltog 
hade en skolledning som var positiv till ett deltagande och även positivt inställd 
till att skaffa de resurser som erfordrades. 

Antalet deltagande lärare kom således att starkt begränsas av två skäl: 1) av
saknad av lämplig datorutrustning49, 2) brist på resurstimmar för enskild un
dervisning. På de deltagande skolorna fanns lärare, som var intresserade av att 
arbeta med taldatorstödd träning. Dessa menade emellertid att en förutsättning 
för deltagande var att de inte ensamma deltog i projektet vid sin skola. Som ar
gument angav de att de saknade erfarenhet av datorer och att det skulle kännas 
tryggare att ha en kollega att samarbeta med. Önskan om minst två deltagande 
lärare vid de skolor, som deltog var även ett önskemål från projekdedningens 
sida. Dels ansåg vi i likhet med lärarna att det skulle öka effektiviteten för den 
enskilda läraren och dels skulle vi därigenom kunna utnyttja taldatorutrust
ningen för flera elever. 

Det visade sig dessvärre omöjligt att följa den ursprungliga planen att endast 
arbeta med elever i åk 2 och 3. Flera av de lärare, som hade elever i åk 2 och 3 
undervisade även elever på mellanstadiet, som de ansåg skulle ha nytta av att ar
beta med taldatorstöd. Att ta med elever från åk 4-6 innebar att vi, om än i be
gränsad omfattning, även i denna studie fick erfarenhet av ljudåterkopplingens 
effekt på något äldre elever. 

Den avslutande studien, som genomfördes 1988-1989, kom således att om
fatta sjutton lärare från nio skolor (tabell 20) på de ovan nämnda sju orterna. 
Fem av de sjutton lärarna hade även arbetat med programmen under Fas 2. 

Sammanlagt testades 171 elever f rån åk 2-9. Högstadieelever och elever för 
vilka samtliga posttest saknas eller där testen och annan information visat att 
även andra handikapp än läs- och skrivproblem förelåg ingår ej i det redovisade 
materialet. I denna studie redovisas testresultat för 154 elever i åk 2-6 (tabell 
21). 

75 av de 163 eleverna var av sina respektive klass- och speciallärare uttagna 
för specialundervisning p.g.a. läs- och skrivsvårigheter. 35 av dessa ingår i 
försöksgruppen (FG) som skulle arbeta med OVE-programmen med ljud. 

49 På några skolor fanns Kompisdatorer som tidigare använts på högstadiet. Dessa var ej kompa
tibla med den talsyntesutrustning som användes. 
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Som kontrollelever valdes ursprungligen50 9 elever som skulle arbeta med 
OVE-programmen utan ljud (KG 1). De resterande 31 eleverna skulle endast få 
reguljär specialundervisning (KG 2). De 88 eleverna i normalgruppen (NG) 
utgjordes av elever som ej ansågs vara i behov av specialundervisning och som 
gick i vanlig klass. Försö kselevernas (FG) fördelning på skolor och lärare redo
visas i tabell 21. 

Tabell 20. Alla deltagande elever fördelade på de 17 undervisande lärarna. 
För normalgruppseleverna (NG) gäller att eleverna är testade av den 
till klassen hörande specialläraren. 

FG KG NG 
Sko Lä Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk 

la rare 2 3 4 5 6 2 3 4 6 2 3 4 6 

1 Ll 1 
2 L2 2 
3 L 3a 3 3 
3 L 3b 2 1 2 1 
4 L 4a 2 
4 L4b* 2 
5 L 5a* 1 
5 L 5b* 1 1 
5 L 5c* 1 2 3 21 
6 L 6a 1 7 13 
6 L 6b  1 2 3 3 12 18 
6 L 6c* 1 1 16 
7 L 7a 1 2 3 1 2 
7 L 7b 2 
8 L 8a 2 1 2 
8 L 8b 2 1 2 
9 L 9 2 4 
9 17 9 10 5 3 8 13 9 5 4 17 16 37 18 

* Lärare som även deltagit i träningsstudie 2 

^Testresultaten för den kontrollgrupp, som bestod av nio elever som fick datorträning utan 
ljudåterkoppling (KG1), redovisas inte då det blev uppenbart att arbetet med vissa av dessa 
elever ibland inneburit att ljudet stundtals kopplats in . Då lärarna, som arbetat med dessa 
elever, även arbetat med elever i försöksgruppen redovisas hur programmen använts för 
samtliga elever som dessa lärare arbetat med i Appendix 14. 
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Tabell 21. Antal deltagande elever i Fas 3 fördelade på årskurs och undervis
ningstyp. 

Årskurs FG KG NG Totalt 
Årskurs 2 9 13 17 39 
Årskurs 3 10 9 16 35 
Årskurs 4 5 5 37 47 
Årskurs 5 3 0 0 3 
Årskurs 6 8 4 18 30 
Summa 35 31 88 154 

F G Elever som fick enskild taldatorundervisning. 
KG Elever som fick vanlig specialundervisning. 
NG Elever som endast fick vanlig klassundervisning. 

Diagnostiserande test 
Som kvantitativt mätinstrument på elevens kognitiva förmåga användes 

samma modifierade form av Ravens matriser (Raven, 1960) som i Fas 2. 
Elevens förmåga att arbeta i klassrummet skattades utifrån 15 av de variab

ler, som ingick i bedömningsschemat, som användes i Fas 2 (Appendix 6). 

Utvärderande instrument 

Pre- och posttest 

För att få en bild av elevernas stavningsförmåga användes dels ett för stu
dien konstruerat diktamenstest med 24 nonsensord samt det diktamenstest som 
ingår i Diagnostiska Läs- och skrivprov (DLS) för respektive årskurs 
(Björkquist & Järpsten, 1975, 1976). 

För bedömning av ordavkodningsförmågan användes två test. Ordkedje-
testet, vilket går ut på att eleven med ett streck skall markera ordgränser i en 
sekvens av tre sammanslagna ord. I sekvensen snöbåtko skall eleven således med 
ett lodrätt streck markera gränsen mellan snö och båt samt mellan båt och ko 
(snö|båt|ko). Provet kan administreras som grupptest och provtiden är 3 minu
ter (Jacobson, 1993). OS 400 består av 400 ord och är såväl ett ordavkod-
ningsprov som ett ordförståelseprov. Till varje ord hör fyra små bilder. Elevens 
uppgift är att markera den bild som hör ihop med ordet. Total testtid är 15 
minuter. Provet kan administreras som grupp-prov (Soegård, Bording, Peter-
sen, 1974, svensköversättningTornéus, 1983). 
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För läsförståelse av meningar användes S 50 som består av 50 meningar. 
Till varje mening hör sju bilder, som illustrerar den lästa meningen. Eleven 
skall markera med kryss den mening de anser hör ihop med bilden. Total test
tid är 15 minuter och provet kan liksom OS 400 administreras som grupp-prov 
(Soegård, Bording, Petersen, 1972, svensk översättning Tornéus, 1983) 

För högläsning av riktiga ord användes en förkortad version (80 ord) av Ri
kard Lindahls läsprov H4 (153 ord). Provet administreras enskilt för varje elev. 
Antal lästa ord registreras, så omärkligt som möjligt för eleven, efter 30 sekun
der och efter en minut samt efter det att alla ord lästs (Lindahl, 1968). Såväl 
antal rätt lästa ord som lästid registrerades. 

För högläsning av nonsensord konstruerades ett prov utifrån Lindahls för
kortade högläsningsprov (80 ord). Orden konstruerades så att vokalerna i det 
riktiga ordet byttes ut mot vokaler som innebar att ordet blev ett i svenska aka
demins ordlista icke existerande ord. Provet genomfördes på samma sätt som 
högläsningsprovet med riktiga ord. Även för detta prov registrerades såväl rätt 
lästa ord som lästid. 

Sammanlagt användes således 7 olika test som pre- och posttest. Dessa gene
rerade nio olika kvantitativa testresultat redovisade i Appendix 13. 

Enkäter och intervjuer 

För att registrera elevernas uppfattning om hur de upplevde arbetssättet 
konstruerades en enkel enkät, som skulle fyllas i vid tre olika tillfällen under 
träningsperioden. 

För att fånga in lärarnas uppfattning om programmen och arbetssättet an
vändes en enkät kompletterad med en intervju, vilken bandades (Appendix 12). 

Observationer 

Alla lärare besöktes vid minst 3 tillfällen. Vid dessa besök ville jag se var trä
ningspassen genomfördes dvs. var taldatorn var placerad samt försöka skaffa 
mig en bild av interaktionen lärare - elev - dator. 

Genomförande 

Utbildning av lärarna 
Den sammantagna utbildningstiden var begränsad till 3 dagar. Den första 

utbildningsdagen, som innehöll demonstration av programmen samt genom
gång av testförfarande, skedde på respektive ort förutom för lärarna i Uddevalla 
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och Göteborg för vilka den första utbildningsdagen var gemensam och ägde 
rum på lärarhögskolan i Mölndal. De övriga utbildningsdagarna, som ägnades 
åt lärarnas egen träning att använda programmen, ägde rum på respektive skola. 

Lärarnas arbetssituation 
Lärarnas arbete i projektet var en del av deras ordinarie arbete. Det innebar 

att de enligt planerna skulle arbeta enskilt med projekteleverna 2 ggr per "hel 
arbetsvecka". Deras övriga specialundervisning bestod av stödjande insatser i 
olika klasser med behov av extra hjälp för elever med olika typer av problem 
samt undervisning av elever i mindre grupper. 

Temaveckor, idrottsdagar, film och teaterföreställningar mm. är faktorer 
som påverkar speciallärarens arbete. Den enskilda undervisningen av eleverna i 
projektet innebar ett ökat krav på anpassning. Planerad undervisning måste 
snabbt kunna ändras då de elever, som undervisningstiden var avsedd för, var 
sjuka eller frånvarande av annat skäl. Deltagande i projektet innebar för lärarnas 
del att de utöver sitt ordinarie arbete även skulle genomföra många test. Bortfal
let av många test kan således förklaras av att lärarna fått göra andra priorite
ringar och att jag inte till fullo förutsett de problem, som genomförandet av 
testningarna skulle innebära. 

Tillgång till teknisk assistans 
Alla skolor, som deltog i projektet hade en datorkunnig person i sin närhet 

som de kunde vända sig till vid behov av hjälp. Denne person var i de flesta fall 
en för högstadiet datoransvarig lärare51. Lärarna i Umeå vände sig till mig och 
för sådana problem, som jag ej själv kunde åtgärda, fick jag konsultera min tek
niske medarbetare vid KTH. Detta innebar att jag hade tätare personlig kontakt 
med de lärare som arbetade i Umeå än med de övriga lärarna. 

Arbetsrummet 
Bristen på lämpliga lokaler för enskild undervisning eller undervisning i små 

grupper är bland speciallärare ett väl känt faktum. Många speciallärare och då 
särskilt talpedagoger har vittnat om att de för sin undervisning ofta varit hän
visade till föga lämpliga lokaler som t.ex. telefonhytter, omklädningsrum eller 
materialrum. I skolor där elevunderlaget minskat kan ibland vanliga klassrum 

51 För låg- och mellanstadiet fanns vid studiens genomförande ingen sådan tjänst. 
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användas, vilka å andra sidan inte erbjuder den känsla av närhet och kontakt 
som enskild undervisning ofta kräver. Ett inte ringa problem i denna studie var 
därför att hitta lämpliga rum där arbetet med den talande datorn kunde äga 
rum. 

Vid en skola där det var tre lärare, som deltog i studien, placerades datorn i 
en av dessa lärares arbetsrum. Det innebar en viss belastning på schemalägg
ningen för att de två andra lärarna skulle kunna få tillgång till datorn för de ele
ver som de arbetade med samt för all övrig specialundervisning som dessa tre lä
rare ansvarade för. I ett fall placerades datorn i ett för specialundervisning avsett 
rum, som dock även nyttjades av mellanstadieelever för radioteknik. I flera av 
de deltagande skolorna var emellertid de enda tillgängliga platserna sådana rum, 
som ej primärt var avsedda för undervisning och därför s.k. nödlösningar. På en 
av skolorna kunde man t. ex. inte finna någon annan plats än ett hörn av mate
rialrummet och i en skola placerades datorn i ett fönsterlöst rum avsett som för
råd till skolans bibliotek. Endast en av de deltagande lärarna hade möjlighet att 
ensam förfoga över datorn i sitt ordinarie arbetsrum. 

Träningstiden 
För de skolor som ej deltog i träningsstudien som genomfördes i Fas 2 av 

utvärderingsarbetet blev träningsperioden förkortad p.g.a. att den utlovade da
torutrustningen inte fanns tillgänglig på avtalad tid. Antalet träningsveckor för 
de enskilda eleverna redovisas i en översikt över antal och typ av träning för ele
ver och lärare och återfinns i Appendix 14. 

Bortfall 
För elever som fick taldatorstödd träning och tillhörde åk 5 (3 st) fanns inga 

kontrollelever i motsvarande årskurs, varför deras resultat inte redovisas där års
kurstillhörighet är av betydelse. 

Avsaknaden av vissa testvärden för kontrollbarnen beror på att testen ge
nomfördes av elevernas ordinarie speciallärare och att testtiden skulle rymmas 
inom dessa elevers och lärares gemensamma arbetstid. Som redovisats i Fas 1 så 
innebär det dagliga skolarbetet att den reella tiden för specialundervisning ofta 
blir mycket decimerad. 

Som tidigare nämnts redovisas inte testresultat för kontrollgrupp 1 då 
granskningen av g ruppens arbete visade att ljudåterkopplingen ibland använts 
även för denna grupp. 
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Resultat 

Resultatredovisningens uppläggning 
Resultatredovisningen följer i stort sett frågeställningarna i denna fas. Först 

presenteras således resultaten för de tre grupperna på gruppnivå. De tre grup
perna är försökseleverna (FG), vilka är de elever som arbetat med ljudåterkopp
ling, en grupp med kontrollelever som utgörs av elever med läs- och skriv-
problem som endast fått s.k. konventionell specialundervisning (KG) samt en 
grupp med normalelever, dvs. elever utan uppmärksammade läs- och skriv-
problem (NG). Resultaten redovisas även på årskursnivå. Slutligen redovisas 
även testresultat för en matchad grupp av elever. 

I ett särskilt avsnitt presenteras och diskuteras elevernas inställning till ar
betssättet. Sist diskuteras lärarnas användning av de olika programmen. 

Elevernas kognitiva förmåga 
Då läs- och skrivproblem ofta förklaras med allmän kognitiv svaghet var det 

av intresse att se om det förelåg någon signifikant skillnad mellan de olika grup
perna dvs. mellan de två läs- och skrivsvaga grupperna (försöks- och kontroll
grupp) eller mellan dessa grupper och normgruppen. En variansanalys visar att 
det ej finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna och ej heller nå
gon signifikant interaktionseffekt mellan årskurs och grupptillhörighet. 

Lärarnas bedömning av elevernas förmåga att arbeta i klass
rummet i relation till deras kognitiva förmåga 

Elevernas förmåga att arbeta i klassrummet bedömdes av elevernas respek
tive klass- och speciallärare utifrån ett bedömningsschema med 15 variabler på 
en skala 1-5. 

För att få en bild av hur elevernas kognitiva värden stämde överens med lä
rarnas bedömning av hur eleverna arbetade i klassrummet gjordes ett antal 
sambandsanalyser. 

En uppdelning av eleverna efter grupptillhörighet visar på ett starkt sam
band mellan ovan nämnda variabler för försöksgruppen (r = .5456, p = .001, n 
= 35 ), men inte för kontrollgruppen ( r = .1729, p = .538, n = 15) och norm
gruppen (r = .4286, p = .289, n = 8). Detta skulle eventuellt kunna tyda på att 
eleverna i de två senare grupperna kräver mindre uppmärksamhet och hjälp än 
försökseleverna och därför skattas högre av lärarna. 
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Jämförelse mellan de olika undersökningsgruppernas pretest-
resultat 

Vid indelning av eleverna i försöks- respektive kontrollgrupp, gjordes urva
let så att de elever som av lärarna upplevdes ha de största problemen med läs
ning och skrivning och dessutom ofta visade olust och bristande koncentration 
i skolarbetet, hänfördes till försöksgruppen. Av den anledningen borde det före
ligga skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp i pretestresultaten på de olika 
test jag använt. Normgruppens pretestresultat borde enligt urvalsförfarandet 
vara bättre än såväl försöksgruppens som kontrollgruppens. Så är också fallet på 
alla pretest utom på högläsningsproven där särskilt tiden för proven visar att det 
inte föreligger någon signifikant skillnad vare sig mellan försöks- och norm
grupp eller kontroll- och normgrupp. 

Resultat av träningen 
Den första fråga som ställdes i Fas 3 var: Kan man utläsa någon skillnad 

mellan läs- och skrivsvaga elevers färdighetsutveckling om undervisningen är av 
s.k. konventionell specialundervisning jämfört med om den innehåller ljudåter-
kopplande feedback? 

Mot bakgrund av resultaten från Fas 1 och Fas 2 hade jag förväntat mig att 
försökseleverna skulle förbättra sina resultat på de använda testen i högre grad 
än kontrolleleverna. Resultatbilden är emellertid inte enkel. Skillnader förelig
ger mellan försöks- och kontrollgrupp men de är ej entydiga (Appendix 13). 

Om förändringen i försöksgruppen mellan pre- och posttest ställs mot mot
svarande förändring i kontrollgruppen för de nio olika kvantitativa variabler de 
sju olika testen genererar framträder få statistiskt säkerställda skillnader mellan 
försöks- och kontrollgrupp. 

Skälet härtill skulle naturligtvis helt enkelt kunna vara att ljudåterkopplande 
feedback sådan den tillämpats inte ger några fördelar i förhållande till konven
tionell specialundervisning. Jag menar dock att såväl resultaten från Fas 1 och 
Fas 2 indikerar att andra förklaringar till uteblivna effekter måste sökas. Skillna
der föreligger sålunda inom grupperna vad gäller antal träningstillfällen. För
utom de skillnader som föreligger och som kan relateras till att eleverna fått 
olika mängd träning finns även en ålders - och en utvecklingsrelaterad skillnad, 
vilken ej beaktas i den statistiska jämförelsen mellan grupperna. För att i någon 
mån konstanthålla elevernas läsutvecklingsnivå har därför testresultaten även 
studerats mellan matchade grupper av försöks- och kontrollelever. 
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Matchningsförfarande 
När det gäller studier av läs- och skrivfärdigheter föreligger skilda åsikter om 

hur de bäst bör studeras. Forskare, som Backman, Mamen & Ferguson (1984), 
menar t. ex. att metoder, som innebär att man utgår från elevens biologiska 
ålder - Cronological Age (CA) när man studerar elever med olika läs- och 
skrivfärdigheter, mer ger information om elevernas olika läserfarenhet än om 
orsaken till problemen. 

De som anför kritik mot att utgå från CA menar att man i stället för att utgå 
från CA bör utgå från elevernas läsfärdighetsnivå - Reading Level (RL). De me
nar att positiva resultat med sådan design bättre kan ge svar som ger indikatio
ner om orsaken till dålig läsförmåga. En av de bärande teorierna i denna studie 
är att fonologisk medvetenhet är en grundläggande färdighet för såväl läsning 
som stavning. Ett av antagandena om ljudåterkopplingens effekt är att den 
innebär en positiv förstärkning för utveckling av den färdigheten. Den primärt 
valda redovisningsdesignens resultat innebar att jag var intresserad av att även 
studera elevernas resultat med utgångspunkt i deras läsfärdighetsnivå. 

Ordkedjetestet, som i denna studie använts för att mäta den grundläggande 
avkodningsfärdigheten, har använts som matchningsvariabel. 

Bryant & Goswami (1986) menar dock att man inte kan bortse från effekter 
av ålder enär t.ex. erfarenhet av talat språk och ordförråd bör vara av betydelse 
för resultatet. Jag har därför valt att matcha eleverna såväl med utgångspunkt i 
ålder som i läsfärdighet. Detta innebar att förutom att eleverna skulle ha så lika 
pretestvärden som möjligt på Ordkedjetestet så skulle eleverna i de matchade 
paren också tillhöra samma årskurs. För försökseleverna gällde även att de skulle 
ha erhållit den speciella hjälpen vid minst 19 tillfällen. 

Eftersom eleverna inte matchades vid uttagningen till de olika grupperna 
innebar matchningen en begränsning beträffande antalet elever. En mycket be
gränsande faktor var att det endast fanns testvärden för fyra kontrollelever i åk 
6. För åk 4 eleverna var pretest-skillnaderna mellan försöks- och kontrollelever 
på Ordkedjetestet för stor för att en matchning skulle kunna ske och till 
försökseleverna i åk 5 saknades kontrollelever. De matchade eleverna kom 
därför att omfatta fyra par från åk 2, fyra par från åk 3 samt fyra par från åk 6. 
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De matchade elevernas testresultat 

Tabell 22. Differenser mellan pre- och posttest för de matchade eleverna. Pre-
och posttestresultat för dessa test återfinns i Appendix 15. 

Tabell 22 visar att både försöks-
och kontrollgruppen har gått framåt 
mellan pre- och posttest (alla diffe
renser är positiva). Det enda test som 
visar en signifikant skillnad mellan 
grupperna är OS400. Här har således 
försöksgruppen gjort klart större 
framsteg än kontrollgruppen. Ett 
problem med OS400 i åk 6 är emel
lertid att elevernas prestation ligger 
nära taknivå, vilket väsentligen för
svårar en utvärdering. Men man bör 
ändå notera au i samtliga fall har för

söksgruppen högre värden än kontrollgruppen, vilket bör ge visst stöd för att 
ljudåterkopplingen haft en generellt positiv effekt på ordavkodning och stav
ning. Vidare kan man vid en närmare analys av enskilda resultat (Appendix 15) 
konstatera att det är huvudsakligen 8 av de 12 försökseleverna som i förhållande 
till sina matchade "tvillingar" uppvisat de klaraste effekterna på nästan alla test. 
Det förefaller således som om ljudåterkopplingen är särdeles viktig för somliga 
elever, medan andra tydligen inte kan profitera i samma utsträckning. Detta re
sultat kan därför sägas komplettera resultaten från Fas 2. En närmare under
sökning av vilka individer som är särskilt mottagliga och vilken betydelse trä
ningen över tid har, vore av stort praktiskt och kanske teoretiskt intresse. 

Elevernas uppfattning om sin egen läs- och skrivförmåga 
samt om arbetet med taldatorn 

För att få en bild av försökselevernas uppfattningar om sina läs- och skriv-
färdigheter samt inställning till den taldatorbaserade färdighetsträningen var lä
rarna ombedda att vid fyra tillfällen jämt fördelade under träningsperioden låta 
eleverna skatta dessa färdigheter utifrån en enkät med fem frågor. Frågorna 
besvarades genom en skattning på en sexgradig skala där värdet 1 var mycket 
dåligt eller mycket svårt och värdet 6 det bästa värdet, dvs. mycket bra eller 
mycket lätt. De frågor som eleverna skulle besvara var följande: 

Test Försöks-
grapp 

Kontroll
grupp 

Dikt NO M 5,18 4,27 
Std 4,53 4,08 

DLS dikt M 0,24 0,09 
Std 0,12 0,13 

Ordk M 8,83 3,75 
Std 5,49 5,72 

OS400 M 73,67 32,83 
Std 32,25 38,27 

S 50 M 4,92 3,00 
Std 5,04 3,28 
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1. Hur tycker du att du läser? 
2. Hur tycker du att du skriver? 
3. Hur känns att veta att du snart ska arbeta med Ove? 
4. Hur var det att arbeta med Ove idag? 
5. Var det lätt eller svårt? 

De tre första frågorna skulle ställas omedelbart före lektionen började och de 
två sista omedelbart efter lektionen. 

Sammanställningen av elevenkäterna visade på ett stort bortfall. 28 av de 35 
försökseleverna skattade sina färdigheter vid träningsperiodens start. För 15 ele
ver finns enkätsvar från periodens mitt men för endast tio elever finns enkätsvar 
från träningsperiodens slut. I endast sju fall finns fyra enkätsvar per försökselev. 
En tänkbar förklaring till det stora bortfallet är att lärarnas engagemang vid trä
ningstillfällena var så stort att ifyllandet av enkäterna, som inte ingick som rutin 
vid varje tillfälle, glömdes bort. Under alla förhållanden antyder bortfallet att 
min kontroll över att insamlandet av data skedde på det planerade sättet, var 
otillräcklig. Nedan redovisas de 28 svaren från den första enkäten (tabell 23) 
samt resultat för de tio elever, som genomfört skattningen i början, mitten och 
slutet av träningsperioden (tabell 24). 

Tabell 23. 28 elevers(20 p + 8 fl) skattning av sina läs- och skrivfärdigheter 
samt inställning till och upplevelse av det taldatorbaserade tränings
arbetet vid träningsperiodens början. 

Skattningsvariabler 
Skattnin ̂ svärden 

Skattningsvariabler 1 2 3 4 5 6 

1. Hur tycker du att du läser? 4 19 4 1 
2. Hur tycker du att du skriver? 3 3 13 7 2 
3. Hur känns det att veta att du snart ska arbeta med Ove? 1 4 10 13 
4. Hur var det att arbeta med Ove idag? 5 8 15 
5. Var det lätt eller svårt? 11 11 6 

Som framgår av tabell 23 menar majoriteten av eleverna, vid den första 
skattningen, att de har god läs- och skrivförmåga samt tycker att det är roligt 
och lätt att arbeta med Ove. Endast 4 av de 28 eleverna skattar sin läsförmåga 
lågt. För skattningen av skrivfärdigheten är det 6 elever som anser att de inte 
skriver särskilt bra. Det finns skäl att anta att skattningen av skrivförmågan av
ser stavningsförmågan. 
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Tabell 24. Skattningsvärden för 10 elever vid 3 tillfällen av hur de uppfattar 
sina läs- och skrivfärdigheter samt arbetet med taldatorprogrammen. 

E evernas skattningar 
Skattningsvariabler Tillf Ak 2 Äk3 Åk5 Åk6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hur tycker du att du 1 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
läser? 2 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 

3 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 
Hur tycker du att du 1 5 4 5 3 2 2 4 3 2 4 
skriver? 2 5 4 5 5 3 2 5 4 5 4 

3 5 4 4 6 4 3 4 5 5 4 
Hur känns det att 1 5 5 6 6 4 6 6 6 6 5 
veta att du snart ska 2 5 5 6 6 6 6 3 6 6 4 
arbeta med Ove? 3 5 6 5 6 4 6 2* 6 6 4 
Hur var det att arbeta 1 6 6 4 6 6 6 6 6 5 5 
med Ove idag? 2 5 6 5 6 6 6 5 6 6 4 

3 5 6 5 6 6 6 4 6 6 4 
Var det lätt eller svårt? 1 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 

2 4 6 5 5 5 5 4 6 6 4 
3 4 6 4 5 6 4 6 6 6 5 

* Läraren har skrivit följande kommentar till denna skattning. Ville stanna i klassen. Följde 
dock med och började på en fin berättelse. Var själv nöjd. 

Alla elever vars svar redovisas är försökselever, vilket innebär att de är utvalda av 
sina respektive speciallärare på grund av att de har förhållandevis stora problem 
med läsning och skrivning. Med skrivproblem menas att eleven uppvisar ett 
stort motstånd mot att uttrycka sig i skrift och att det ofta är förenat med stora 
stavningsproblem. Hur ska man då tolka elevernas skattningar? Är det så att 
elevernas självskattningar indikerar att de har bristande insikter om sina läs- och 
skrivfärdigheter? Flera undersökningar där svaga elever fått skatta sina läsfärdig-
heter har visat sådana tendenser. 

I NU-projektet (Häggström, 1993), som omfattade 2000 elever, fick elever
na skatta sina läsfärdigheter. Man fann att de högpresterande elevernas be
dömningar stämde med deras resultat på olika lästest medan de svagpresterande 
eleverna kraftigt övervärderade sin förmåga. Även Taube (1988) fann att svaga 
läsare hade bristande självinsikt. 

De redovisade skattningarna skulle också kunna tolkas så att de visar att ele
verna inte vill kännas vid sina bristande läs- och skriv färdigheter t.ex. därför att 
dessa, inte minst av eleverna själva, ofta tolkas som uttryck för bristande gene
rell kognitiv förmåga. Att det är vanligt att elever som får specialundervisning 
uppfattar hjälpen som ett tecken på att de är kognitivt svaga framkommer ofta 
när vuxna personer med LoS berättar om sin skoltid och bekräftas av många 
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speciallärares vittnesmål. Förhållandet har även dokumenterats i avhandlingar 
kring läs- och skrivsvårigheter (Grogarn, 1979; Taube, 1988). 

Det finns dock även andra möjliga förklaringar. Åk 2 elevernas tydliga över
skattning av sina färdigheter skulle kunna förklaras av att läsning och skrivning 
fortfarande är ämnen där de far direkt undervisning dvs. läsning och skrivning 
används ännu inte än som färdighetsredskap för kunskapsinhämtande i andra 
ämnen. Då deras problem är kända av deras lärare far de ofta mycket hjälp och 
uppmuntran, allt i avsikt att stimulera dem till läs- och skrivträning. Eleverna 
har därför ännu inte upplevt att kraven är större än de klarar av och av såväl lä
rare som föräldrar får de ofta höra att de är duktiga. Åk 3 eleverna skattar sina 
färdigheter lägre än åk 2 eleverna, vilket kan tolkas som att eleverna redan i åk 3 
fått en ökad insikt om sina läs- och skrivsvårigheter. 

Samtliga elevers skattning av arbetssättet visar att taldatorträningen upplevs 
mycket positivt. Detta styrks även av lärarnas uttalanden. Såväl vid mina besök 
som i intervjuerna med lärarna berättar de om elevernas påtagligt positiva in
ställning till arbetssättet vilket bl. a. framkommer i elevernas ökade motivation 
och koncentration vid träningen. 

Av tabell 24 framgår att det egentligen bara är en enda elev vars inställning 
till arbetet med Ove blir mera negativt från det första till det sista mättillfället. 
Detta tyder på att en positiv inställning till Ove och arbetssättet inte kan ses 
som en renodlad nyhetseffekt vilken avklingar. Den positiva inställningen hos 
eleverna tycks bestå även efter en termin (jämför Appendix 14). 

En lärare berättar vid ett telefonsamtal under träningsperioden att en av 
hennes elever, en pojke i åk 6, som alltid brukade infinna sig i god tid till trä
ningstillfällena vid ett tillfälle hade glömt bort träningstiden. Läraren gick där
för till klassrummet för att hämta honom. Då hon blev varse att klassen hade 
s.k. rolig timme förstod hon varför eleven glömt tiden och meddelade eleven att 
de kunde hoppa över just den träningstimmen. Men som läraren uttryckte det: 

"NN blev alldele s förtvivlad när han förstod att han glömt bort sin "Ove
timme" och ville inte alls stanna i klassrummet utan frågade hur många mi
nuter han missat. " 

Då jag a rbetade med att utveckla de olika programmens innehåll var min 
målsättning att de skulle tjäna som förstärkning av vissa moment i den grund
läggande läs- och skrivundervisningen, som många elever får problem med. 
Målgruppen var således elever på lågstadiet. Att även äldre elever skulle upp
skatta arbetssättet var således inte något jag räknat med. En förklaring till att 
även de äldre eleverna "tycker om" att arbeta med Ove kan vara att ljudåter
kopplingen ger dem en ny chans att på ett nytt och tydligt sätt ta till sig de 
grundläggande färdigheterna när det gäller avkodning och segmentering. 
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Redan i träningsperiodens inledning anger merparten av eleverna att det är 
lätt att arbeta med Ove. Ingen av de tio elever som skattat arbetet med Ove vid 
tre tillfällen har angivit några som helst svårigheter. Jag återkommer till frågan 
om eleverna inställning till arbetssättet i samband med den följande redovis
ningen av lärarnas erfarenheter. 

Lärarna och deras uppfattning om arbetssättet och innehållet 
i övningarna 

Av de 17 lärarna som ingår i denna delstudie erhölls fullständiga enkätsvar 
med uppföljande intervjuer för 12 lärare. Bortfallet av 5 lärare beror dels på 
ofullständiga enkätsvar och dels på att den uppföljande intervjun inte kunde 
genomföras förrän efter träningsperiodens slut52. 

Tabell 25. Lärarnas ålder och tjänsteår samt antal elever och lärarnas tränings
tillfällen. 

Lärare lb 2a 3b 4a 4b 5a 5b 5c 6b 6c 7a 8b Md 
Ålder 61 40 65 58 38 62 49 57 57 42 48 38 53 
År som klasslärare 14 12 33 21 10 17 2 5 14 2 15 17 13 
År som spec.lärare 24 4 7 18 4 19 21 30 22 18 14 6 18 
Lärarår totalt 38 16 40 39 14 36 23 35 36 20 29 17 32 
Antal elever 1 2 4 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 
Sa träningstillfällen 30 47 107* 64 73 27 52 101 107 81 44 21 58 

*Denna lärare har även arbetat med programmen utan ljud. Totalt har hon arbetat med 
träningsprogrammen vid 171 träningstillfällen. 

Som framgår av tabell 25 var häften av lärarna över 53 år och ingen yngre än 
38 år. Spridningen för antalet tjänsteår var 14-40 med ett medianvärde på 32 
år. De fem lärare som ej redovisas här avviker ej från de övriga. Samdiga delta
gande lärare hade således lång eller mycket lång erfarenhet av undervisning och 
därmed också av läs- och skrivsvaga elever. Lärarnas erfarenhet av projektet va
rierar dels beroende på hur många elever de arbetat med och dels beroende på 
hur många träningstillfällen de haft möjlighet till. För lärare 4b, 5a, 5b, 5c och 
6c gäller att de även arbetat med programmen i Fas 2. 

52Två av dessa lärare menade att de mest använt skrivprogrammet som de upplevde mycket 
positivt men menade att de inte hade tillräcklig erfarenhet av de övriga övningarna för att kunna 
avge några synpunkter om de m. 2 lärare hade flyttat från sina respektive skolor oc h övergått ti ll 
annan tjänst och gick ej att nå och 1 lärare hade blivit allvarligt sjuk. 

159 



Kapitel 13 

Vid genomgången och demonstrationen av programmen för de deltagande 
lärarna delgavs de teorierna bakom innehållet i de olika programmen samt ex
empel på hur de var tänkta att användas. Lärarna informerades också om att de 
skulle arbeta med de program, som de upplevde skulle ge adekvat träning för 
just den eller de elever som de undervisade. 

För att få en överblick över hur programmen användes skulle varje lärare 
fylla i en träningsöversikt för varje elev de arbetade med. Denna översikt var 
tänkt att vara till stöd för såväl lärarna i deras arbete med eleverna som för mig, 
som därigenom skulle få en totalbild av hur programmen använts. 

Vid insamlandet av programöversikterna berättade lärarna att de arbetat 
med programmen vid fler tillfällen och med fler övningar än vad som framgick 
av de översikter som jag mottog. Det berodde dels på att de vid enstaka tillfäl
len även låtit andra elever, än de som ingick i projektet, arbeta med program
men och dels på att de trodde sig ha glömt att fylla i alla övningar med försöks-
eleverna. Det senare förklarades bero på att en del av försökseleverna kom så 
tätt inpå varandra att lärarna inte hade tid att fylla i översikten i omedelbar an
slutning till lektionen. Vid rekonstruktionen för tid och typ av övning var det 
därför möjligt att vissa övningar ej blev noterade. 

Varje försökselev hade en egen diskett där övningarna sparades. Vid sam
manställningen har jag därför jämfört lärarnas protokoll med övningarna som 
finns lagrade på disketterna. För att få en bild av vilka program och hur ofta de 
olika programmen använts har jag summerat respektive övningar som varje lä
rare arbetat med sina försökselever. Därefter har jag summerat alla lärares an
vändning av respektive övning53. Av figur 26 framgår att programmen har 
mycket olika nyttjandegrad. Inte oväntat är skrivprogrammet det som har an
vänts mest. 

53 En översikt över antal och typ av övningar för varje enskild elev och lärare återfinns i Appendix 
14. I sammanställn ingen ingår även övningar för elever som fick datorträning utan ljud samt 
för elever i åk 7 -9, för vilka testresultat ej redovisas. Trots att lärarna även arbetat med elever 
utanför projektet ger d ock sammanställningarna en tillämplig bild av hur övningarna används 
då man kan anta an ej registrerade övningar följer det mönster som figuren visar. 
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Figur 26. Översikt över nyttj andegraden av de olika övningarna i OVE-
programmen. 
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Skrivprogrammet54 är som tidigare beskrivits att likna vid ett enkelt ordbe
handlingsprogram där användaren hör allt som skrivs och kan repetera allt som 
skrivits från enskilt ljud till hela texten utan repetitionsbegränsning. 

En av de bärande teorierna om effekten av ljudåterkopplingen är att en elev 
som upptäcker att ett ord låter fel gör en analys av orsaken till detta. Genom att 
experimentera med stavningen till dess att ordet låter rätt antas eleven eleven på 
ett aktivt och kvalitativt sätt förbättra sin egen inlärning. Mitt teoretiska anta
gande är också att detta aktiva angreppssätt har en betydligt större effekt för ele
vens stavningsfärdighetstillägnande än en datorassisterad inlärning som arbetar 
med en inbyggd "automatisk" stavningskontroll där eleven på skärmen in
formeras om att ett ord är felstavat och föreslås alternativ. En sådan stavnings
kontroll innebär en betydligt mer passiv inlärning inte minst därför att kontrol
len är extern. Eleven har inte själv upptäckt eller behövt reflektera över stav
ningen för att korrigera misstaget utan överlåtit det åt programmet, som då 
övertagit lärarens korrigerande funktion. Dessa antaganden har stärkts av att 
samdiga lärare menar sig ha märkt att eleverna uppskattat och utnyttjat ljud-
återkopplingens förstärkande möjlighet att själva upptäcka och kunna korrigera 
sina fel. Detta har betytt mycket för elevernas ökade insikt om skriftspråkets 

54 Programmen finns beskrivna i Fas 1 under rubriken Programmens innehåll och utformning. 
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natur och deras egen stavningsförmåga och bidragit till en påtagligt ökad skriv-
lust. De positiva effekterna av ljudåterkopplingen har även uppmärksammats av 
elevernas klasslärare, som påpekat att elevernas stavningsfärdigheter och 
skrivlust påtagligt ökat även vid konventionella skrivövningar med papper och 
penna. 

Skrivprogrammet innehåller således ingen automatisk stavningskontroll, vil
ket bl. a. innebär att vissa ord kan låta rätt fastän de är felstavade och därför ej 
upptäcks. Sådana fel erbjuder däremot läraren en möjlighet att se vad det är ele
ven har förbisett eller vilka översättningsregler och stavningsnormer eleven 
ännu inte inhämtat. Lärarna menar att detta har inneburit värdefull informa
tion för dem i deras strävan att hjälpa eleven. 

I den version av det syntetiska talet, som användes, var grunduttalet av vissa 
ord talspråksanpassat, så t.ex. uttalades <någonting> som <nånting> och <de> 
som <dom>. Lärarna önskade ett mera skriftspråksnära uttal. De hade själva 
möjlighet att korrigera uttalet genom det s.k. användarlexikonet. Detta upplev
des dock som svårt av de flesta lärarna. Deras osäkerhet i hanteringen av använ
darlexikonet innebar att de antecknade ord de önskade ändra uttalet på och 
överlämnade åt mig eller till någon annan tillgänglig person som var förtrogen 
med att skriva in de ändringar som önskades. 

I alla programmen registreras alla tangenttryckningar och därmed skapas en 
logg, vilket innebär att läraren i efterhand kan följa hur eleven arbetat. Av log
gen kan läraren således se när eleven korrigerat sina egna misstag på egen hand 
och vilka fel eleven ej upptäckt. Loggen kan på så sätt användas som en typ av 
diagnosinstrument och ge indikationer till läraren om elevens speciella stav
nings och/eller meningsbyggnadsfel m.m.. De loggar, som åtföljde de olika trä
ningsprogrammen, har använts av alla lärare. Loggen till skrivprogrammet var i 
den version som lärarna arbetade med tidskrävande och inte helt enkel att tyda. 
Det är därför inte svårt att förstå varför lärarna i enkäten svarar att de inte stu
derat loggen för alla skrivövningar. På frågan om hur ofta loggen utnyttjats sva
rar ett par lärare att de inte alls u tnyttjat loggen till skrivprogrammet därför att 
de suttit med eleven och gjort anteckningar om svårigheterna. En lärare svarar 
att loggen till såväl skrivprogrammet som övriga program utnyttjats efter varje 
arbetspass. Tre lärare menar att de studerat varje elevs skrivlogg en gång per 
månad och de övriga lärarna att de studerat skrivloggarna en gång per vecka. 

För att få en mer detaljerad bild av de olika programmens nyttjandegrad vi
sas i tabell 26 och 27 medelvärdet för de olika övningarna fördelade på årskurs. 
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Tabell 26. Medelvärden för nyttjandet av övning 1-9 fördelade på åk. 

Åk 
Skriv Stav Vilket Vilken Vilka Lång/ Lång/ Lång Sta

Åk N ning ning ljud vokal vokaler kort kort vokal velse
först vokal vokal blir syntes 

i par kort 
syntes 

2 8 15,63 2,50 3,00 3,50 1,00 1,13 0,75 0,38 1,38 
3 12 12,83 2,83 2,00 3,33 1,25 1,33 0,92 0,92 1,58 
4 6 13,00 2,67 1,50 3,17 0,83 1,17 0,83 0,67 1,67 
5 3 16,67 1,33 1,33 0,67 0,33 1,00 1,33 1,00 2,00 
6 6 11,67 8,00 2,33 2,33 2,00 2,17 0,67 0,67 2,00 

Tabell 27. Medelvärden för nyttjandet av övning 10-15 samt antal 
övningar och träningstillfällen fördelade på åk. 

Ljud Posi Ljud- Bilda Bilda Rimma Gissa Antal Antal 
Åk N syntes tions sub- ord ord ordet öv till

analys trak- med med - ningar fallen 
tion ning sam 

2 8 1,13 1,25 0,50 0,25 0,25 0,88 6,50 40,00 26,63 
3 12 1,58 0,83 0,75 0,75 0,33 0,83 9,42 41,83 26,33 
4 6 0,67 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 2,83 31,50 23,50 
5 3 0,67 0,33 0,67 0,33 0,33 1,67 6,00 35,33 24,67 
6 6 1,50 0,67 1,00 1,50 0,50 0,83 3,67 43,00 26,83 

Rättstavningsprogrammet (stavning) har ofta använts för att träna de ord 
som klassen haft som "veckans ord". Programmet är dock mest använt för åk 6 
eleverna, vilket skulle kunna tyda på att stavningsproblem börjar betraktas som 
mer allvarliga problem när eleven har hunnit upp till åk 6 och snart skall börja 
på högstadiet. Detta är också det enda program till vilket lärarna gjort egna 
ordlistor anpassade till eleverna. 

Trots att utbildningen av lärarna skärpts under Fas 3 jämfört med Fas 2 och 
trots att det skriftliga instruktionsmaterialet förbättrats har lärarna även under 
Fas 3 ej fullt ut utnyttjat träningsprogrammen. Orsaken till detta är enligt lä
rarna osäkerhet i hanteringen vid inskrivning av nya listor samt tidsbrist. 

Merparten av träningsprogrammen används m.a.o. relativt sällan. Skillna
derna i användning mellan årskurserna är oftast små. Rättstavningsprogrammet, 
"Vilken vokal" och "Gissa ordet", är som framgår av figur 26, de tre mest 
använda programmen vid sidan om skrivprogrammet, som dominerar. 

Även om Gissa ordet är det mest lekbetonade programmet har det ett högt 
pedagogiskt värde för att öka elevernas språkliga medvetenhet, vilket jag vid in
troduktionen av programmens användning gav exempel på. Som framgår av 
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figur 26 är "Gissa ordet" det näst mest använda programmet. Programmets 
lekbetonade karaktär innebar att det av många av lärarna använts som ett belö
ningsprogram i slutet av en lektion. 

Lärarna menar att de själva lärt sig mycket genom att använda den öv-
ningen-leken. Övningen kallas för "Gissa ordet" men i tillämpningen tillåts 
inga vilda gissningar. När läraren skrivit in det ord som skall avslöjas, informe
rar Ove eleven om hur många bokstäver ordet har. Före det att eleven väljer en 
bokstav måste han avge ett förslag på ett ord som har det antal bokstäver som 
uppgetts av Ove. Genom att leta i sitt inre lexikon efter ord, som innehåller det 
efterfrågade antalet bokstäver, tränar eleven sin segmenteringsförmåga på ett 
mycket aktivt sätt. Vid val av bokstäver gäller sedan för eleven att upptäcka 
stavningsstrukturer som t. ex. att svenska språket har mycket få ord där man har 
flera vokaler efter varandra, olika typer av konsonantkluster (vilket ofta vållar 
stora problem), ändelser, förstavelser m.m.. 

Programmet användes också så att eleven fick skriva in ett ord som läraren 
skulle avslöja. För att medvetandegöra eleverna om hur man kan komma fram 
till vilket ord som var gömt, talade läraren hela tiden högt om hur hon motive
rade sina val av bokstäver. Om läraren t.ex. skulle avslöja ett ord med fem bok
stäver kunde hon säga: "Fem bokstäver, ja då finns det säkert två vokaler. Det 
skulle kunna vara skola. Jag fö rsöker med a, för a är ju en mycket vanli g vokal. " 
Om bokstaven inte finns i ordet informerar Ove om det och påbörjar en teck
ning. Läraren fortsätter sedan att motivera sitt val. Därigenom bibringas eleven 
metakunskaper om orden på ett kravlöst sätt. Lärarna menar att de genom att 
på detta sätt medvetandegöra sitt eget tänkande kring ords stavningssätt också 
själva fått en ökad insikt om ords anatomi och struktur samt inte minst en ökad 
förståelse för elevernas problem. 

Lärare 6c, som arbetade på samma skola som jag, hade under Fas 2 arbetat 
med OVE tillsammans med en elev här kallad Mats, som gick i åk 6, och som 
hade mycket stora läs- och skrivproblem. Lärare 6c menar att för Mats var det 
mycket tydligt att det var programmet "Gissa ordet", som gjorde att han upp
täckte hur ord stavas. I min intervju med läraren säger hon: 

I: "Minns jag rätt om Mats var en elev som tappade delar av ordì" 
L6c: \Ja, det var han. " 
I: "Blev det någon förändring där?" 
L6c: "Ja, och det var mycket tack vare h änga gubben (Gissa ordet). När han 

upptäckte hur ordet var och vad som behövdes, att alla ljuden måste finnas 
med och han lärde sig att lyssna ..." 
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För att komma fram till ordet utan att bli "hängd", "tvingades" han att i le
kens form utföra upprepade segmenteringar av ord som innebär att uteläm
ningar eller omkastning av bokstäver synliggjordes och korrigerades. Läraren 
menar också att Mats förbättrade stavningsförmåga gjorde att hans tidigare 
mycket stora skrivmotstånd minskade. Detta märktes också när han vistades i 
klassrummet. När han fick välja om han ville träna läsning eller skrivning valde 
han alltid att skriva med hjälp av Ove. 

Lärarna fick också bedöma 12 positiva och 14 negativa påståenden om pro
grammen och arbetssättet på en skala 1-5. Värdet 5 innebär att läraren instäm
mer helt med påståendet och värdet 1 att läraren tar avstånd från påståendet. Av 
resultaten, som visas i tabell 28, kan man udäsa att de flesta lärarna anser att 
Ove-programmen innehåller övningar som är väl lämpade för träning av den 
grundläggande läs- och skrivförmågan. Syftet med arbetssättet var, att det för
utom att stärka elevens fonologiska medvetenhet även skulle vara koncentra
tions- och motivationsskapande samt befrämja elevens egenaktivitet och själv
känsla. Dessa syften återfinns återfinns under rubriken positiva påståenden och 
far mycket höga siffror i lärarnas bedömningar, vilket kan tolkas som att dessa 
syften i stor utsträckning uppnåtts. 

Det flesta instämmandena bland de negativa påståendena gäller att pro
grammen krånglade allt för ofta och att det upplevdes som mycket frustrerande 
för läraren. Endast två lärare menar dock att eleverna blev negativt påverkade av 
att programmen krånglade. Två lärare bedömde att deras elever tämligen fort 
tröttnade på övningsprogrammen och en lärare bedömde att en elev upplevde 
övningarna som tråkiga. 

På en fråga om vilka kunskaper man behöver ha innan man börjar arbeta 
med taldatorprogram av den typ som denna studie är baserad på, menar samt
liga lärare att man behöver grundläggande datorkunskaper samt goda kunskaper 
om innehållet i de olika programmen och om hur de fungerar. De flesta lärarna 
menar också att de, såväl i sin klasslärarutbildning som i sin speciallärarutbild
ning, fått för litet undervisning om läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna säger att en ytterligare negativ faktor var, att de många gånger upp
levt det som frustrerande att veta att klasslärarna helst önskat att de arbetat med 
mer än en elev åt gången. 
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Tabell 28. Lärarnas bedömning av OVE-programmens innehåll, teknik och ar
betssätt. 

Bedömning 1 2 3 4 5 
Positiva påståenden 

1 Innehåller övn. viktiga för den gr un dl. skrivförmågan i 1 10 
2 Innehåller övn. viktiga för den grundl. läsförmå gan 4 1 7 
3 Underlättar diagnostisering av elevens problem 5 3 4 
4 Motivationsskapande 1 11 
5 Koncentrationsbefräm j ande 1 11 
6 Ger ökad elevaktivitet 2 10 
7 Stärker elevens självkänsla 3 9 
8 Ökar elevens förmåga att ta eget ansvar för arbetet 3 4 5 
9 Små framsteg blir tydligare 4 6 2 

10 Eleven märker själv sina framsteg 1 6 5 
11 Framstegen avspeglas också på arbetet i klas srummet 5 5 2 
12 Programmen är lämpliga för den grundläggande läs- och 

skrivinlärningen även för elever utan LoS 
1 5 6 

Negativa påståenden 1 2 3 4 5 
1 Programhanteringen var svår att lära sig 2 5 4 i 
2 Programmen krånglade ofta i börj an av projektet 1 5 6 
3 Programmen krånglade ofta under hela projektet 3 1 5 2 1 
4 Problemen berodde oftast på fel i programmen 2 1 6 3 
5 Problemen berodde oftast på att jag hade för dåliga 

kunskaper om hanteringen av programmen 
1 2 2 7 

6 Frustrerande för eleven när program men krånglade 4 6 2 
7 Frustrerande för läraren när programmen krånglade 12 
8 Programmen upplevdes som tråkiga av eleven 6 3 2 1 
9 Programmen upplevdes som tråkiga av läraren 7 4 1 

10 Eleven utnyttjade inte ljudåterkopplingen 6 4 2 
11 Programmen upplevdes som meningslösa av läraren 10 2 
12 Eleven tröttnade fort på Sk riva-programmet 8 2 2 
13 Eleven tröttnade fort på övningspro grammen 4 3 3 2 
14 Eleven tröttnade fort på det synte tiska talet 8 2 2 

I det föregående har jag redovisat hinder som fanns för många lärare att del
taga i studien. Jag har också kommenterat hur svårt det var att finna lämpliga 
lokaler för den taldatorstödda undervisningen samt hur lärarnas arbetssituation 
påverkades av undersökningsdeltagandet. 
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I intervjun med lärarna sökte jag fa mer nyanserade svar på de två sista av de 
fem frågor, som jag sökt besvara i denna delstudie. Jag frågade dem således vilka 
förväntningar de hade på sin medverkan i projektet, dels för sin egen del och 
dels för de elever de arbetade med, och om dessa förväntningar infriats. 

En gemensam erfarenhet för alla deltagande lärare var att de trots stora an
strängningar upplevde att det blivit allt svårare att få läs- och skrivsvaga elever 
motiverade att läs- och skrivträna på ett för dem själva aktivt sätt. Samdiga lä
rare menade därför att deltagande i projektet skulle utgöra en välbehövlig sti
mulans i deras arbete. De såg även tekniken och arbetssättet som en hjälp att få 
en djupare kunskap om sina elevers speciella problem. I de loggade utskrifterna 
och i den utökade möjligheten att studera eleven i inlärningssituationen såg de 
nya möjligheter att få information som skulle underlätta för dem att hjälpa ele
verna. Samdiga lärare trodde också att arbetssättet skulle vara stimulerande och 
motivationsskapande för eleverna genom att det var nytt. Med ljudåterkopp
lingen borde eleverna få en ökad förståelse för hur vårt språk är uppbyggt. En 
av lärarna framhöll att datortekniken också innebar ett motoriskt skrivhjälpme
del, vilket hon menade skulle vara till stor hjälp för de elever som till synes även 
hade rent skrivmotoriska problem. Samma lärare sa också, att hon märkt att en 
av hennes elever märkbart förbättrat sin handstil. 

En lärare, som av olika skäl kom igång med det egendiga arbetet med elever
na senare än planerat, menade att hennes förväntningar inte helt infriats. Hon 
motiverade det med att hon haft för litet tid att sätta sig in i arbetet. Två lärare 
sa att arbetssättet varit stimulerande och roligt alla gånger då inte tekniken 
krånglade, för då "tappade de sugen". 

De övriga lärarna ansåg att förväntningarna både för dem själva och för de
ras elever infriats. De menade att arbetet varit roligt och spännande. Eleverna 
har upplevt att de lärt sig någonting och fått ökat självförtroende. Lärarna hade 
också mycket positiva uppfattningar om hur arbetssättet påverkat elevernas 
motivation och koncentration och de upplevde att elevernas språkliga behand
ling påtagligt förbättrats. 

Lärare 5 c: "Ja, mer stöd än förväntat. Meningsbyggnaden påverka des mycket 
tydligt. Eleverna upptäckte v ar de glömt ordmellanrum och var de 
skulle sätta punkt. De tyckte om att lyssn a på vad de skrivit och upp-
täckte om de utelämnat ett ord, men även om de upprepat ett ord 
flera gånger. " 
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Lärare 3b, den äldsta och kanske den mest positiva läraren uttryckte sig: 

"Ja, det har varit j àttero ligt. Jag såg fram mot varje timme. Jag skulle 
egentligen gå i pension n u., men jag har sagt till rektor, att om jag far 
fortsätta att arbeta med Ove så vill jag vara kvar ett år till. 

Eleverna har tyckt det varit jätteroligt. De har upplevt att de har 
blivit "duktigare1 i svenska. En elev sa ., det har blivit mycket mera 
ordning i mitt huvud sedan jag började med Ove. " 

En annan lärare (lärare lb) sammanfattade sina erfarenheter genom att påpeka: 

"Den förhärskande känslan jag har är at t OVE är ett undervisnings
instrument i tiden. Ett modernt pedagogiskt hjälpmedel som har 
framtiden för sig " 

Helhetsbilden av intervjun med de tolv lärarna är att de ser arbetssättet och 
ljudåterkopplingen som ett värdefullt hjälpmedel både för sig själva och sina 
elever. 

Trots att samdiga lärare upplevt de tekniska bristerna som besvärande och 
påpekat att förberedelsetiden var för knappt tilltagen, dominerar synsättet att 
arbetet varit intressant och stimulerande, både för dem själva och för eleverna. 
Lärarna menar även, att de lärt sig själva en hel del, såväl beträffande 
handhavandet av datorn, men framför allt, att de fått en ökad insikt om elever
nas läs- och stavningsproblem. I stort sett har således lärarnas förväntningar 
infriats. Dessutom menar de sig ha märkt att eleverna fått ökat självförtroende, 
vilket de förklarar med elevernas ökade möjlighet till självkorrigering, samt att 
datorarbetet inneburit att specialundervisningen fått högre status. 
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Avslutande diskussion 

Min ambition med detta avhandlingsarbete har dels varit att undersöka det 
syntetiska talets användbarhet, dels att analysera effekter av taldatorstödd un
dervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter (LoS). Syftet med innehållet i 
de datorprogram som utarbetats och använts och det speciella arbetssättet har 
dels varit att öka elevens fonologiska färdigheter, dels att påverka elevens 
egenaktivitet, egenkontroll, motivation och koncentration i läs- och skrivsitua-
tionen. Dessutom var syftet att ge lärarna en ökad möjlighet att upptäcka och 
därmed också avhjälpa elevernas individuella problem. 

Studierna har även haft syftet att ge en bild av skolans beredskap ifråga om 
datorutrustning för specialundervisningen på grundskolans låg- och mellansta
dier samt lärarnas inställning tilloch förutsättningar för arbetssättet. En ytter
ligare målsättning har varit, att i ljuset av studierna spegla synen på LoS. 

Jag vill i denna avslutande diskussion försöka sammanfatta de erfarenheter 
jag gjort genom de olika studierna. 

För att få de svar jag behövde har hjälpmedlet studerats och implementerats 
samtidigt. 

"Att förs öka simulera laboratorief örhållanden genom "manipule ring 
av pedagogisk personal" är inte bara etiskt tvivelaktigt utan föranle
der även stort besvär både a dministrativt och personellt "(Parlett & 
Hamilton, 1981, s 213). 

Jag har således genomfört samdiga studier i elevernas och lärarnas vardagliga 
arbete, vilket naturligtvis inneburit många problem och påverkat såväl elevresul
tat som lärarnas arbete. 

Taluppfattbarheten samt elevernas och lärarnas inställning 
till det syntetiska talet 

Ett primärt antagande om ljudåterkopplingens effekt var att den skulle 
hjälpa LoS-elever til l en ökad fonologisk medvetenhet. För att detta skulle vara 
möjligt var det inledningsvis viktigt att få insikt om hur eleverna reagerade på 
det syntetiska talet samt om taluppfattbarheten var acceptabel. Att undersöka 
detta var därför det grundläggande syftet i utprövningens första fas. Jag fann att 
eleverna var positivt inställda till "Oves" röst och att ljudkvaliteten var sådan att 
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jag skulle kunna fortsätta utprövningsarbetet. Med endast ett par undantag har 
jag> genom alla studierna, hos eleverna funnit samma oreserverat positiva in
ställning till det syntetiska talet^5. Bland lärare och andra vuxna personer, som 
kommit i flyktig kontakt med Oves röst, har jag inte sällan mött en mer ifråga
sättande attityd. Bland en del som endast tillfälligt lyssnat på talet har man sagt 
sig vara skeptisk till den "plåtaktiga" rösten och menat att den skulle ha en ne
gativ inverkan på elevernas uppfattning av talat språk. Denna uppfattning delas 
inte av eleverna som i stället menar att den plåtaktiga rösten just passar för en 
maskin. 

Speciellt lärare, men även vissa elever, menade att vissa ord var svåra att sär
skilja. Särskilt gällde det ljudlika ord som t.ex. dryck-tryck-trick. De menade 
även att vissa ord var lättare att uppfatta när de kom i meningar. Ordet ! dryck/ 
var således ett ord som i isolerad ställning lätt förväxlades med ! tryck/. Men om 
man skrev meningen, saft är en dryck, minskades risken för förväxlingar. Här 
bekräftas den betydelse kontext har för uppfattning och förståelse av enskilda 
ord. Förhållandet gäller för såväl mänskligt som syntetiskt tal men blir i vissa 
situationer mer märkbart vid syntetiskt tal, vilket även framgått av andra under
sökningar av syntetiskt tal (Schwab, Nusbaum & Pisoni, 1985; Mirenda & 
Beukelman, 1987; Greenspan, Nusbaum & Pisoni, 1988). 

Demonstrationer av arbetssättet för olika vuxengrupper har dock visat att 
dessa efter relativt kort tid (30 min -1 timmes lyssnande) uttalat att det blivit 
lättare att uppfatta det syntetiska talet, men att det fortfarande är mer resurs-
krävande att lyssna till och svårare att uppfatta än mänskligt tal. Min erfarenhet 
av arbetet med det syntetiska talet är att man kan träna upp sin förmåga att 
uppfatta syntetiskt tal och att detta generellt sett förefaller ske snabbare för barn 
än för vuxna. 

Jag har också kunnat märka att träning i att lyssna på det syntetiska talet 
inneburit att ordigenkänning förbättrats, såväl när orden uppträder i isolerad 
ställning, som när de finns i en kontext. Resultaten kan antas bero på, att 
personerna har tillägnat sig mycket av den strukturella variabilitet som är 
karakteristisk för det syntetiska talet. Man kan med andra ord säga, att 
lyssnarna till det syntetiska talet tillägnade sig nya prototypiska akustiskt-
fonetiska kartor (Schwab m.fl. 1985; Massaro & Oden, 1980). 

Även studier av Schwab, Nusbaum & Pisoni, 1985 och Greenspan, Nus
baum & Pisoni, 1988 visar på att man mycket snart vänjer sig vid att uppfatta 
syntetiskt tal. Då bör beaktas att det tal (Votrax Speech), som de använt i sina 

55 Olofsson, (1990) fann också i en läsförståelsestudie med elever i åk 2, där samma typ av tal
syntes användes, an röstkvaliteten hos det syntetiska talet inte verkar försvåra förståeligheten. 
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undersökningar, har sämre värden för taluppfattbarhet än den typ av tal som 
använts i mina studier (Greene, Logan & Pisoni, 1986). 

Inför arbetet med träningsstudierna var lärarna informerade om att det syn
tetiska talet gick att modifiera. I grundinställningen hade talet karaktär av en 
manlig röst. Men genom att ändra inställningen i talmenyn kunde man få rös
ten att låta mer som en kvinnoröst, en barnröst eller en "grövre" röst, som be
nämndes "jätte". Även andra parametrar som tonhöjd, dynamik, aspiration 
samt hastighet och volym kunde ändras. Valmöjligheterna har endast utnyttjats 
i få fall. Detta beror sannolikt främst på att lärarna inte uppfattade att änd
ringar av grundinställningen behövdes. I de fall där lärarna har prövat de olika 
valmöjligheterna tillsammans med eleverna har de dock funnit att särskilt de 
yngsta eleverna ofta föredragit den kvinnliga rösten. 

Att yngre barn föredrar en kvinnlig röst stämmer också väl överens med re
sultaten från en amerikansk studie av syntetiskt tal (Mirenda & Beukelman, 
1987). En förklaring till det kan vara att mindre barn är mest vana att i peda
gogiska situationer lyssna till kvinnoröster som t. ex. mamma, barndagvårdare, 
förskollärare, klasslärare och speciallärare. 

En annan slutsats är att eftersom talmenyn tillåter många variationer av det 
tal som produceras är det viktigt att vid kommande användningar av syntetiskt 
tal anpassa röstparametrarna efter elevens uppfattningar om vilken röst som ger 
den bästa taluppfattbarheten. Även grundinställningar av hastighet och talstyrka 
bör göras via denna meny. Erfarenheterna visar att instruktionen till lärarna på 
denna punkt måste bli tydligare och följas upp. 

Vuxna är vana vid att ta emot fler signaler än det ordinnehållet kan för
medla. Rösten avslöjar t.ex. ofta omedelbart om det är en man eller kvinna som 
talar. Den innehåller även information om talarens sinnesstämning och attityd 
till det som sägs (Elman & McClelland, 1986). Förutom detta predicerar det 
mänskligt talade språket genom sin satskonstruktion och intonation vad som 
kan förväntas följa. Det är således tänkbart att lyssnare tar till sig samma 
"ordmässiga budskap" på olika sätt beroende på sin relation till den som talar 
och i vilken grad språkbruket är gemensamt. Vuxnas mera negativa inställning 
till Oves röst skulle därför kunna tolkas så att de har en väletablerad erfaren-
hetsmässig kunskap om hur talat språk ska låta. 

Elevernas positiva inställning kan å andra sidan förklaras av att de inte i 
samma utsträckning som vuxna har en "färdig" bild av hur talat språk ska eller 
"bör" låta. Barn kan också antas ha mött sk. konstiga röster i större utsträck
ning än vuxna i samband med tecknade filmer och datorspel. Flera elevers utta
lande om att Ove låter som han ska låta eftersom han bara är en maskin stärker 
detta antagande. En annan förklaring kan vara att barn ofta är öppnare mot nya 
företeelser än vuxna. Ett öppet förhållningssätt är viktigt för den som vet att 
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han har mycket att lära eftersom det underlättar inlärandet. Samma inställning 
till det syntetiska talet, som jag funnit i mina studier, rapporteras även från and
ra undersökningar (Nicolson, Pickering & Fawset, 1990; Zingle & Hennebois, 
1991). 

Ljudåterkopplingens och arbetssättets betydelse för elevernas 
färdighetstillägnande och självtillit 

Specialläraren lägger också ofta ner stor möda på att lära känna sina elever. 
Utifrån sina kunskaper om elevens problem gör de ofta vad de förmår för att 
försöka hjälpa eleven. Detta är de flesta elever med LoS medvetna om. Deras 
erfarenheter av att trots den hjälp de fått och får ändå inte kunna svara upp mot 
de krav och förväntningar som ställs på dem, gör att de arbetar under stress, 
som i de flesta fall ä r av negativ karaktär, vilket bidrar till att de inte till fullo 
utnyttjar de resurser de har. Den negativa stressen är inte sällan orsakad av att 
eleven skall lösa ett problem inom en viss tidsrymd. 

Talhastigheten är för många elever med dyslexi en faktor av betydelse för 
uppfattbarheten av det som sägs ä ven vid mänskligt tal. Flera undersökningar 
har visat att talhastigheten kan vara en orsak till problem med läs- och skrivin
lärning (McDougall & Hulme, 1994; Reed, 1989; Tallal, 1984, 1988). De 
menar att det finns tecken som tyder på att hastigheten mer än kvaliteten på 
processen utgör begränsningar för elever med LoS. Ju snabbare ord kan avkodas 
och repeteras desto längre kan man komma ihåg en informationssekvens. 

I det interaktiva arbetet med en taldator ökar elevens möjlighet att få kon
troll över det som sker. En elev med långsam reaktions- eller arbetshastighet, 
som t. ex. elev F i träningsstudie 1, kan bestämma hur snabbt han vill lyssna och 
hur ofta han vill repetera det som han skriver eller läser. Detta innebär att han 
tillförs en ökad kontroll över den aktivitet som sker. Ökad kontroll ger mindre 
stress och därmed ökad inlärningskapacitet. Genom ljudåterkopplingen ges ele
ven således en ökad processarbetstid. Detta innebär i sin tur att han har ökad 
möjlighet att bearbeta sina problem på ett stressreducerat och resursmobilise-
rande sätt. 

Vid mänsklig kommunikation i allmänhet och i en inlärningssituation i 
synnerhet är som tidigare nämnts röstens karaktär, talarens meningskonstruk
tion, intonation och betoning mycket betydelsefull då den innehåller mer infor
mation än vad som ordmässigt sägs. Oves "attitydfria" röst innebär därvid en 
begränsning, som främst vuxna tillfälliga lyssnare ofta varit kritiska till. 

Det syntetiska talets begränsning beträffande talparametrar, som således bl.a. 
innebär att talet saknar information om känslolägen och attityder, har emeller
tid, som jag och de andra deltagande lärarna kunnat märka, också medfört 
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många positiva inlärningseffekter. En viktig aspekt är att talet avspeglar att det 
inte kommer från en människa utan från en maskin. I en inlärningssituation är 
eleven oftast den lärande och som sådan befinner han sig tillfälligt i ett socialt 
underläge. För elever med problem förstärks detta förhållande genom att eleven 
är medveten om att han är föremål för speciell hjälp för något han inte klarar 
lika bra som sina klasskamrater. 

I en sådan lärare-elev situation är det ibland så att läraren behöver upprepa 
sin instruktion flera gånger och dessutom kanske också uppmärksamma eleven 
på att det han gör/gjort inte är korrekt. En aldrig så välvillig lärare kan i sådana 
situationer brista i tålamod och även om innehållet i de ord som sägs är välvil
liga så avslöjar kroppsspråk och ibland även rösten att läraren just då inte är så 
välvillig. Utåtagerande elever visar då ofta vad de upplever, medan andra förblir 
tysta och "krymper lite till". Men om läraren, som i detta fall, är en maskin, blir 
det sociala samspelet inte lika hotfullt. Som redovisats i Fas 1 kan det innebära 
att en elev med dålig självbild (H) vågar ge udopp för det han känner, när han 
fått information om att hans svar var fel eftersom han vet att hans reaktion inte 
får några negativa påföljder. Elev H var också en av de elever där lärarna tydligt 
sade sig märka en ökad självsäkerhet vid klassrumsarbete. Elevernas ändrade 
självbild visade sig bl.a. i att de deltog mer aktivt i den övriga undervisningen 
och tog fler initiativ till kamratkontakter. 

En lärare, som utanför de här redovisade undersökningarna, hade möjlighet 
att använda denna teknik och programvara berättar i ett brev till mig, att ar
betssättet varit till stor hjälp för en chilensk-svensk pojke i åk 6, som hade stora 
läs- och skrivsvårigheter. Efter diagnostisering befanns att hans dåliga svenska 
inte kunde relateras till specifika läs- och skrivsvårigheter utan mer till problem 
av emotionell och psykologisk karaktär. Läraren skriver att taldatorträningen 
var det som fick eleven att vilja arbeta. Det är tänkbart att det speciella arbets
sättet i kombination med Oves attitydfria röst därvid utgjorde viktiga psykolo
giska faktorer för att bryta det tidigare motståndet mot att tala, läsa och skriva 
svenska. 

Ljudåterkoppling med hjälp av Oves attitydfria röst kan således antas inne
bära att elever med svag självkänsla upplever en ökad egenkontroll och därför i 
större utsträckning vågar ta egna initiativ och pröva osäkra lösningar på t.ex. 
stavning och val av ord vid textproduktion. 

Att eleverna lyssnade på Ove och utnyttjade det de hörde framgår inte minst 
av resultaten från rättstavningsundersökningen. Loggarna från elevernas fria 
skrivning visar att felstavningar och ändringar ibland görs först sedan en hel 
mening är färdigskriven. När Ove läste upp meningar och längre textstycken 
kom eleverna ofta med kommentarer till hur Ove lät. Så menade t.ex. elev A i 
Fas 1 att Oves uttal av ortnamnet på den plats där hans pappa bodde lät som 
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om Ove talade norrländska. Avvikande och ibland felaktiga betoningar av ord 
gav någon gång upphov till spontana skratt både hos eleven och läraren. Dessa 
spontana skratt bidrog till att göra de i övrigt relativt stereotypa lektionerna mer 
lustfyllda och hade en tydlig positiv effekt på elevernas lust att arbeta, vilket av
speglas i resultaten av elevernas skattning av arbetssättet som redovisas i Fas 3. 

Oves från mänskligt tal ibland avvikande satsintonation och ibland felaktiga 
betoning av ord är några av de problem, som de som arbetar med att utveckla 
det syntetiska talet strävar efter att förbättra. Dessa egenskaper - "brister" - hos 
det syntetiska talet hade dock förutom att de lockade fram många skratt även 
det goda med sig att flera av eleverna blev uppmärksammade på att det är vik
tigt hur man betonar när man läser högt. 

Avkodningsproblem innebär även problem med att veta vilka ord som skall 
betonas. Då rätt betoning av ord vid högläsning antas underlätta förståelsen är 
det vanligt att lärare ofta uppmanar lässvaga elever att betona rätt. Man kan 
dock emellertid inte avkräva rätt betoning av en elev, som fortfarande befinner 
sig i en fonologisk avkodningsfas. Det är nämligen först när man har direkt till
gång till den skrivna texten som man kan använda ett passande betoningsmöns
ter. En effekt, som jag inte förutsett, var att det kontinuerliga lyssnandet på all 
text som skrevs innebar att eleverna spontant började iaktta och korrigera be
toningar vid uppläsning av såväl egenproducerade som andra texter. 

LoS-elevers ofta bristande förmåga till korrekturläsning, särskilt om den sker 
i nära samband med det som skrivits, visar sig i att de läser det ord som de av
sett att skriva och de ser alltså inte omkastningen, felvalet eller utelämnandet av 
bokstav eller bokstäver. Den felaktiga stavningen, som hjärnan ej förmår avslöja 
endast via den visuellt grafiska återkopplingen, kan korrigeras om ljudåterkopp
ling sker. Rättstavningsstudien visar att eleven-individen genom ljudåterkopp
lingen blir medveten om att det föreligger en diskrepans mellan vad som fak
tiskt skrivits och det skrivaren uppfattat att han har skrivit. Den hörbara åter
kopplingen bryter således elevens perception av det som skrivits, vilket innebär 
att eleven oftast omgående genomför en förnyad och mer medveten analys och 
segmentering,56 som om det är ett ljudenligt stavat ord eller om eleven har 
erforderliga kunskaper om den stavningsnorm som gäller för ordet, leder till att 
det kan korrigeras (jfr. Lee, 1985). 

Felaktigt stavade ord hos läs- och stavningssvaga personer beror inte sällan 
på att de har en bristande uppfattning om ords ljudstruktur, som visar sig i fel
aktigt eller starkt reducerat uttal (Dahlquist, 1968; Lundgren, 1991a, s 127; 
Tamm, 1926 ). Problem av detta slag kvarstår i vissa fall långt upp i åldrarna, 

5^Clay (1991) menar att den inre kontrollen av läs- och skrivprocesserna utgör e n viktig faktor 
för utvecklingen av verklig läs- och skrivkunnighet. 
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vilket tydligt framkommer vid vuxenundervisning för personer med LoS 
(Ohlis, 199457). I mina undersökningar har detta märkts bl.a. hos de försöks
elever som förutom läs- och skrivproblem haft ett kraftigt försenat tal. För dessa 
elever har ljudåterkopplingen dels inneburit att de blivit medvetna om hur de 
själva uttalat orden och om hur orden skall uttalas, dels en aktiv talträning i och 
med att de hela tiden "reflexmässigt" ljudat tillsammans med Ove. Detta var 
särskilt tydligt för Adam (elev i Fas 2 ). Hans medrörelser innebar förutom en 
positiv utveckling av hans fonologiska medvetenhet också att han snabbare än 
förväntat förbättrade sitt expressiva tal. 

Genom att samtliga tangenttryckningar registreras och kan skrivas ut har lä
raren möjlighet att få värdefull information om vilka antaganden eleven gjort 
för att komma fram till sitt sludiga val av stavning. Vad som krävs av lärarna är 
att de kan identifiera på vilket stadium i stavningsfärdighetstillägnandet som 
eleven befinner sig och vilka kunskaper som eleven på det stadium han befinner 
sig behöver tillägna sig. Ehri (1989) och Snowling (1980) menar att stavnings
utvecklingen är likartad för elever med och utan LoS, men att de specifika pro
blem, som föreligger vid dyslexi, kräver träning under längre tid och av explicit 
karaktär. Att elever har dåliga stavningskunskaper behöver således inte innebära 
att de har specifika problem utan kan i stället tyda på att deras stavningfärdig
heter befinner sig på ett stadium, där de felstavningar som görs är logiska eller 
beror på bristande undervisning. I enlighet med att all utveckling och 
färdighetstillägnande sker efter principen från det enkla till det mer komplice
rade måste man undvika att samtidigt försöka komma till rätta med olika typer 
av problem. Man bör alltså inte stapla flera svårigheter på varandra och dess
utom beakta att såväl tal- och språkutveckling (Jakobsson, 1969, 1971; Linell 
& Jennische, 1980; Pettersson & Badersten, 1979) som stavningstillägnandet 
följer ett visst system (Ehri, 1989, s 356). Vid diskussioner med lärarna har de 
framhållit att de känt sig osäkra om vilken typ av stavningsfel de skall välja att 
ta upp till "behandling" med eleven. De menar att deras möjlighet att se vilket 
eller vilka fel, som är lämpligast att åtgärda, begränsas av att de har ett för 
"grovt mönster" för hur stavningsförmågan utvecklas. I deras lärarutbildning 
nämns t.ex. att ng-ljud lärs in före sj- och tj-ljud. Men när det gäller att åtgärda 
t.ex. ett ng-ljudsfel, menar många att de givetvis ser vilka fel eleven gör men att 
de trots det har för grunda kunskaper för att upptäcka om det finns ett mönster 
eller system i elevens felval. Flera av lärarna menar att deras egenutbildning i 
projektet gjort dem medvetna om detta. En medvetenhet som de välkomnar 
samtidigt som de beklagar att undervisning om detta inte ingått i deras special
lärarutbildning. De ser inte heller någon omedelbar möjlighet att få de kunska-

57 Personlig kommunikation, 9-12 augusti, 1993. 
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per som de upplever att de fortfarande saknar, vilket de menar skapar en viss 
frustration. 

Samtliga träningsstudier visar att elevernas fonologiska medvetenhet ökat. 
En bidragande faktor till det skulle kunna utgöras av det syntetiska talets ljud
konstans. Då den akustiskt-fonetiska signalen för de olika språkljuden med 
syntetiskt tal är mer begränsad än den är vid mänskligt tal, innebär det att ele
vens urvalsmöjligheter blir färre, vilket kan antas kräva mindre tid för identifie
ring. Detta kan i sin tur antas vara av betydelse för korttidsminnet, som i flera 
studier visat sig vara en kritisk faktor av betydelse för fonologisk medvetenhet 
och läsförmåga (Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). En fonetisk grund
form, som den ter sig i det tal som använts, kan sedan byggas på med de varia
tioner av ljudet som förekommer i mänskligt tal. Inte minst de goda resultaten 
för Adam (se Fas 2), som var gravt språkförsenad, talar för, att ljudkonstansen 
kan ha varit av positiv betydelse. Några experimentella studier, som stödjer an
tagandet om betydelsen av ljudkonstansen har jag emellertid inte kunnat finna. 

I en amerikansk studie, där man använde motsvarande syntetiska tal för att 
lära kinesiska studenter amerikanska, fann man, att de som arbetade med synte
tiskt tal gjorde större framsteg än de som arbetade tillsammans med en lärare 
(Petersen, 1990). Om detta kan antas bero på det syntetiska talets speciella ka
raktär eller den speciella arbetssituation som det medför eller ett samspel av 
dessa faktorer går emellertid ej att urskilja. 

För LoS-elever, som kommit upp på mellanstadiet, innebär läs- och skrivträ
ning ofta att de upplever att de utsätts för något som är svårt. Det finns oftast 
ingen glädje eller upptäckarlust kvar. Mellanstadieelevernas förbättrade avkod
nings» och stavningsförmåga tolkar jag d ärför som att ljudåterkopplingen för 
dessa elever innebar en aktiv och förnyad träning av en färdighet, som i vårt 
undervisningssystem förväntas vara avklarad under lågstadiet, där den egendiga 
läsundervisningen äger rum och som sedan all teoretisk undervisning baseras 
på. Ljudåterkopplingen har m.a.o. erbjudit mellanstadieeleverna, som lämnat 
det egentliga läsinlärningsstadiet, en ny chans att själva upptäcka sambandet 
mellan ljud och tecken, en ökad medvetenhet om hur ord uttalas samt att ord 
inte alltid stavas som de låter. 

Som redovisats i avsnittet om typiska svårigheter vid dyslexi föreligger ett 
samband mellan talhastighet och korttidsminne (Hulme m.fl. 1984) samt att 
bristande korttidsminne är ett vanligt problem vid dyslexi (Arnquist, 1991; 
Baddeley, 1986). Dessa problem innebär i sin tur svårigheter att processa 
snabba informationsflöden. I arbetet med eleverna har jag dels genom direkt 
observation men inte minst med hjälp av det loggade materialet sett att eleverna 
före avgivande av definitivt svar i de olika träningsprogrammen ofta utnyttjat 
såväl möjligheten att justera talhastigheten som repetitionsmöjligheten. Även 
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vid elevernas fria skrivning har dessa funktioner utnyttjats för såväl kontroll av 
enskilda ljud och ord som av menings- eller avsnittsuppläsning58. Resultaten 
visar att den utökade möjligheten till egenkontroll innebär en "self-teaching 
mechanism" (van Daal & Reitsma, 1990) och att den haft en tydlig och positiv 
effekt på elevens slutprodukt. 

En taldator avslöjar dock inte all information om vårt språk som vi behöver. 
Ljudåterkopplingens begränsning att underlätta egenkontrollen av ljudenligt 
stavade ord innebär att ljudstridig stavningskunskap måste erhållas på annat 
sätt. För elever såväl med som utan specifika stavningsproblem underlättar 
morfologiska kunskaper stavning av icke ljudenligt stavade ord (Elbro, 1990). 
Så t.ex. ökar stavningsförmågan om man känner till an högt; är besläktat med 
hög och att snabbt är besläktat med snabb osv. Stavningsförmågan ökar också 
för den som har kunskap om att nånting är talspråksversion av någonting^ a tt 
chef'ix ett ord som kommer från engelskan där /sj-ljudet/ ofta stavas med /ch/ 
osv. För elever med LoS är det av vikt att sådana kunskaper lärs ut explicit. En 
del av dessa elevers problem består nämligen i att de inte automatiskt tillägnar 
sig stavningsfärdighet även om de läser mycket. Den som har stavningsproblem 
saknar därför ofta tillgång till inre bilder av hur ord skall stavas. Ju mer ett ord 
avviker från ljudenlig stavning desto större behov föreligger att ordets stavning 
förklaras för eleven. Därigenom kan förståelse för ordets stavningssätt etableras, 
som kan hjälpa eleven att på kunskapsbasis frammana hur ordet skall stavas. 
Här har eleven således ingen direkt hjälp av ljudåterkopplingen. 

En lärare kan därför aldrig bli överflödig i en sådan pedagogisk situation. I 
en skrift från dataprogramgruppen, som publicerades 1988, uttrycker man föl
jande: 

"Vi bedömer att datorn och datorprogrammen bör fö en öka d bety
delse som pedagog iska hjälpmedel i skolan. Vara erfarenheter visar 
dock att datorn främst bör användas som e tt arbetsverktyg och ett 
hjälpmedel för att göra information tillgänglig för skolan och inte som 
ersättning för läraren" (Ds 1988:40, s 6). 

Den risk, som uttrycks i citatet, att pedagogiska hjälpmedel skulle utgöra ett 
hot för lärare är således obefogad. 

I intervjuerna med lärarna framkom att många av dem under arbetet i pro
jektet erfarit att de för att kunna förklara olika till synes ologiska stavningssätt 
för eleverna skulle vara betjänta av större kunskap om ords härkomst och/eller 
ursprungsstavning. De önskar sig med andra ord en ökad metakunskap om ord. 

58 Brown (1980) menar att svaga läsare läser pass ivt utan att reflektera över och kontrollera sina 
egna tankeprocesser. 
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I den inledande teoretiska delen beskrev jag läsning som en process som be
står av två byggstenar nämligen form och funktion. Textens funktion är att 
etablera ett möte - en kommunikation mellan avsändare och mottagare dvs. 
mellan författare och läsare. Textens form har å andra sidan till uppgift att un
derlätta för läsaren /mottagaren att förstå och ta till sig det som avsända
ren/författaren önskar förmedla. 

För ett barn som håller på att lära sig att gå är det gåendet i sig som är vik
tigt och inte vart det är på väg. På samma sätt förhåller det sig med läsinlärning. 
I ett initialskede kommer formen med nödvändighet i förgrunden. Detta inne
bär att eleven som befinner sig i detta initialskede i viss mening tappar bort 
språkets funktion. För elever med läs- och skrivsvårigheter föreligger emellertid 
en stor risk att det skrivna språkets funktion som kommunikation helt tappas 
bort på grund av att de har så stora problem med att ta till sig språkets form. 
Om det skrivna språket mister sin funktion som överbringare av budskap och 
information är det inte underligt att motivationen att läsa och skriva avtar. 

En grundläggande tanke när jag startade arbetet med att utveckla program
men var att hjälpmedlet och arbetssättet skulle underlätta det mödosamma ar
betet med att ta till sig språkets form. Resultaten pekar också på att så är fallet. 
Men resultaten antyder även att arbetssättet inneburit en ökad insikt om skrift
språkets funktion. 

Genom att det skrivna språket blir hörbart i samma stund som det produce
ras har språkets funktion som kommunikation blivit tydligare för eleverna. Ett 
exempel på det är den lilla dialog som Adam skrev. Han var en av de två elever 
som jag själv u ndervisade i Fas 2. Jag bad honom att skriftligen återge det han 
mundigt berättat för mig nämligen att han fått en ny klocka. Adam skrev: "Jag 
har fatt en ny klocka. Ja, jag ser att det är en digitalklocka ". I oc h med att eleven 
hör vad han skriver blir kommunikationen med mottagaren59 så tydlig att ele
ven även skriver ett svar på mottagarens tänkta reaktion. 

Även för Bertil, som var den andra eleven som jag själv arbetade med i Fas 2, 
märktes en tydlig förändring. Han var från början en mycket jagsvag och 
osjälvständig elev i läs- och skrivsammanhang. Han blev mer motiverad att an
vända språket som kommunikationsmedel. Det visade sig bl.a. i att hans skriv-
motstånd avtog och att han vid slutet av träningsperioden gärna ville läsa upp 
det han skrivit för sina klasskamrater. I klassrummet hade han tidigare, såväl i 
grupp som enskilt, visat stort motstånd mot att läsa högt. 

Lärarna för försökseleverna har överlag rapporterat att elevernas motivation 
att skriva och läsa ökat. Förklaringen till det kan antas vara att formproblemen 
har minskat eller att kvarstående problem kommit i skymundan. Dessutom har 

59Här kommunicerar eleven med Ove, dvs. datorn. 
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innehållet, budskapet eller informationen dvs. det skrivna språkets funktion fått 
större plats och ökad betydelse. Arbetssättet har således sannolikt medfört att 
eleverna kommer åt såväl textens form som budskap genom att höra vad de 
skriver och de lär sig at t läsa genom att skriva (Chomsky, 1971, 1979; Cohen, 
1992)6°. 

Av flera skäl var lärarna ofta osäkra i sin hantering av programmen och hur 
arbetssättet skulle kunna utnyttjas fullt ut. Lärarnas bristan de datorkunskaper, 
vilka inte den utbildning som gavs lyckades överbrygga, är en förklaring härtill. 
Det faktum, att lärarna int e i särskilt hög grad tycks ha utnyttjat den informa
tion som de individuella loggarna erbjuder, är ett tecken på behovet att disku
tera och analysera d e pedagogiska användningsmöjligheterna av det arbetssätt 
jag sökt implementerà betydligt mera ingående än som skedde i den utbildning 
de medverkande lärarna fick. Det finns med andra ord anledning att förmoda 
att elevernas stavnings- och läsutveckling hade varit större om lärarna dels haft 
större insikt om elevernas speciella problem, dels om de före träningsperioden 
erhållit en mer omfattande datorutbildning samt erbjudits mer tid och infor
mation för att bli förtrogna med de speciella programmen och arbetssättet. In
för fortsatt arbete med denna typ av hjälpmedel är det således av vikt att lärare 
erbjuds tillräckligt med information och tid för att sätta sig in i hur man på 
olika sätt kan anpassa läs- och skrivträningen till den enskilda elevens pro
blemprofil. 

Synen på läs- och skrivsvårigheter och dess betydelse för in
ställning till test och diagnoser 

Synen på begreppet läs- och skrivsvårigheter, som denna avspeglas i Lgr 80, 
är a tt de främst är betingade av psykosocial miljö eller allmänt svag kognitiv 
förmåga. Man nämner dock inte dessa svårigheter s pecifikt utan väljer att tala 
om elever med svårigheter som ett övergripande problem. Rask & Wennbo 
(1991) tillhör dem som menar att det är dags att skrota begreppet dyslexi. 
Denna typ av inställning har ha ft konsekvenser, som jag kunnat märka i mitt 
utvärderingsarbete. 

Samtliga lärare som deltog i utvärderingsarbetet hade erfarenhet av de läro
planer som föregick Lgr 80 , och menar att den senare inneburit en fokusering 
på problemen som primärt psykosociala. De menar också att med denna foku
sering har följt en negativ inställning till test och enskild undervisning, som 
också lett till mindre möjligheter att hjälpa elever med specifika LoS-problem. 

^Rachel Cohen har i flera studier m ed förskolebarn med annat hemspråk än franska sett att de 
län sig att såväl tala som läsa franska genom att skriva med talstöd (Cohen, 1988 a, b). 
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Bedömningskriterier för LoS grundas i enlighet med Lgr 80 oftast på klass
lärarnas iakttagelser i klassrummet samt på resultat av klassdiagnoser vid 
årskursövergångar och mindre på individualprövningar. Lärarna menar även att 
de tycker sig se ett samband mellan den grundsyn på LoS, som speglas i Lgr 80, 
och den alltmer kärva ekonomin som inneburit kraftig nedskärning beträffande 
speciallärarresurser och hjälpmedel till LoS elever. 

Samtliga lärare för försökseleverna menar att det är viktigt att LoS-elevers 
problem blir tidigt och noggrant diagnostiserade. Ett par av lärarna anser att de 
inte behöver använda test för att diagnostisera en elevs pr oblem utan säger sig 
kunna bedöma eleven utifrån hans/hennes skolprestationer. Att endast avläsa 
elevens problem genom att lyssna på eleven när han läser eller se hur han stavar 
menar jag dock är otillräckligt för att kardägga elevens egentliga läs- och stav
ningsproblem. 

För flera av försökseleverna ansågs den primära orsaken till LoS-problemen 
vara att de hade svårt att koncentrera sig, vilket i sin tur i en del fall ansågs or
sakat av psykosociala förhållanden. Flera av de resultat jag erhållit leder mig till 
att påpeka den betydelse själva i nlärningssituationen har också för koncentra
tionsförmågan. En elev i rättstavningsstudien ansågs av klassläraren ha synnerli
gen dålig koncentrationsförmåga och låg uthållighet. Denne elev arbetade mest 
uthålligt och mest koncentrerat av samdiga 87 deltagande och förbättrade 
dessutom sina resultat mycket påtagligt. Inte minst detta resultat, antyder i linje 
med vad man i dag vet om dyslexi, att koncentrationsproblem ofta är en följd 
av dyslexi och inte tvärt om (Kadesjö, 1992). Mot den bakgrunden är det vik
tigt att elever med koncentrationssvårigheter och/eller med läs- och skrivinlär
ningsproblem noggrant diagnostiseras. 

Uppfattningen att LoS beror på sen mognad och psykosocial miljö har lett 
till att man alltför ofta intar en avvaktande hållning till elevernas läs- och 
skrivutveckling under de första årskurserna, vilket för många inneburit att de 
inte fått tillräcklig hjälp då lusten att lära ännu fanns. Denna uppfattning stärks 
av att de flesta intresseanmälningarna för deltagande i projektet kom från hög-
stadie- och gymnasieskolor vilket tyder på att LoS flyttat högre upp i vårt skol
system och därmed blivit av än allvarligare karaktär. 

I bestämmelserna för undervisning av elever med speciella behov står, att 
särskilda åtgärdsprogram skall utformas för varje enskild elev. Erfarenheten från 
mitt arbete visar att det för de flesta eleverna, som deltagit i de olika studierna, 
upprättats åtgärdsprogram av olika slag. För många gäller dock att programmen 
inte följts upp eller utvärderats i direkt relation till de insatser som gjorts. 
Ibland har i stället mer generella test av det slag, som i detta arbete använts som 
pre- och posttest, utnyttjats. En undersökning i skolverkets regi om åtgärdspro
gram, uppföljning och utvärdering visar också att det överlag föreligger stora 
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brister på detta område. Man menar att de uppföljningar som görs på individ
planet inte sker på något systematiskt sätt och att de alltför sällan dokumente
ras. Man menar vidare att speciallärarna inte ställer upp klara mål för under
visningsinsatserna. Avsaknaden av utvärderingar av åtgärdsprogram förklaras 
med hänvisning till bristande kunskap om utvärdering (Skolverket 1993, s 14). 
Mer än en kritik mot speciallärarna på fältet ser jag de resultat Skolverket redo
visar, som en effekt av Lgr 80:s synsätt och förhållningssätt till LoS och den 
undervisning som våra lärarhögskolor förmedlat. Att utvärdera de insatser som 
görs för att hjälpa en elev med LoS ser jag som angeläget och nödvändigt men 
inte mindre viktigt anser jag det vara att den hjälp och det stöd som erbjuds 
eleven bottnar i kunskaper om hur problemet ser ut (Persson, 1995, s 137, 
138). 

I Mål att uppnå i grundskolan enligt LPO 94 sägs om läs- och skrivfärdig-
het: 

"Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola be
härskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift. " 

För att ett sådant mål skall kunna förverkligas behövs, som jag ser det, en 
förändrad syn på problemet såväl inom som utanför skolan samt en förändrad 
lärarutbildning där läs- och skrivinlärningsprocesser och problem som försvårar 
tillägnandet av läs- och skrivfärdigheter ges såväl kvantitativt som kvalitativt 
större utrymme. 

Speciallärarens funktion i undervisningen av elever med läs-
och skrivsvårigheter 

Speciallärarna i projektet menar att de ofta ställs inför svåra ställningstagan
den när det gäller deras hjälpinsatser. De vet att det finns många elever som är i 
behov av enskild undervisning eller undervisning i liten grupp. Samtidigt är de 
också mycket medvetna om klasslärarnas i många fall svåra situation med 
många uppmärksamhetskrävande elever. Detta gör att de ofta känner sig otill
räckliga och frustrerade av att inte alltid veta vad de skall ta mest hänsyn till -
den enskilde eleven med stort behov av enskild hjälp eller klassläraren och si
tuationen i klassrummet. 

Lärarna menar vidare att för elever med speciella behov av läs- och skrivin
lärning innebär stöd i klassrumsmiljön ofta bara att de lotsas vidare utan att 
nödvändiga färdigheter förankras. Samtidigt kan specialläraren som resursper
son i klassrummet vara den som gör att undervisning i en klass med många ele-
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ver med stort hjälpbehov blir mera meningsfull än den en ensam lärare hinner 
med att förmedla. 

En inte ovanlig uppfattning om speciallärare är att de är en grupp lärare, 
som inte klarar av att undervisa många elever samtidigt dvs. klassundervisning. 
Kanske är det så i en del fall, vilket i så fall inte behöver betyda att de inte är väl 
lämpade att undervisa enskilda elever eller mindre grupper av elever. Vad man 
dock ofta bortser från är att specialläraren bör besitta speciella kunskaper, som 
är avsedda för elever med specifika behov av hjälp. Dessa specialkunskaper, som 
för sitt förverkligande ofta kräver liten undervisningsgrupp eller enskild under
visning, kan dessa lärare dock alltför sällan använda då de inte är applicerbara i 
vanlig klassundervisning. 

Vid intervjuerna med lärarna framkom att samdiga önskade att de hade 
större möjligheter att undervisa vissa elever enskilt. Detta gällde såväl vid akuta 
behov som för elever med mer varaktiga problem. Flera av lärarna menade 
också att många elever skulle bli kvalitativt bättre hjälpta om de under en pe
riod kunde få mer enskild undervisning. 

Resultaten från samdiga tre träningsstudier visar på ett stort bortfall av för
planerade träningstillfällen. I Fas 1 fick ingen av de nio eleverna de planerade 
24 träningstillfällena under den aktuella perioden. Inte minst denna erfarenhet 
ledde till att antalet träningstillfällen i Fas 2 och 3 inte förhandsbestämdes. För 
Faserna 2 och 3 gällde i stället att eleverna skulle få så många träningstillfällen 
som möjligt under den aktuella terminen med högst två tillfällen per vecka. 
Trots att alla elever inte påbörjade träningen samtidigt under Faserna 2 och 3 
kan man av sammanställningarna över antalet träningstillfällen udäsa att de är 
betydligt färre än vad antalet skolveckor under en termin till synes bör kunna ge 
möjlighet till. Man bör då beakta att lärarna, som deltagit i träningsstudierna, 
strävat efter att ersätta bortfall av planerad träningstid med annan tid. Hur kan 
man då förklara de relativt få träningstillfällena? För några elever gäller att de 
inte fick tillgång till den utrustning som behövdes i rätt tid. Men för det stora 
flertalet elever måste andra förklaringar till. Sjukdom för eleven innebär helt 
naturligt att träningstid faller bort, som kan vara svår att kompensera. För 
träningsstudierna gäller även att lärarna vid förfall inte kunde ersättas av annan 
lärare. Under mina studier framkom att speciallärare även vid s.k. vanlig 
specialundervisning sällan ersätts med vikarie. Detta gäller även om speciallära
ren är borta mer än en vecka. Man menar att elever som får specialundervisning 
inte är betjänta av undervisning där elev och lärare inte känner varandra väl. 
Vid förfall för klasslärare händer det att den till klassen knutna specialläraren får 
träda in som klasslärare, vilket innebär att specialundervisningen uteblir. 

Filmförevisning, friluftsdagar och temaveckor är andra exempel på faktorer 
som gör att många specialundervisningstimmar faller bort. Som jag ser det 
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beror det stora bortfallet av specialundervisningstillfällen dock ytterst på att 
man inte anser dem lika viktiga för eleven, som den verksamhet de ersätts med. 
Detta antyder att specialundervisningens innehåll och betydelse starkare måste 
betonas samt på ett tydligt sätt förankras hos den enskilde elevens lärare och hos 
föräldrarna men framför allt hos för skolan ansvariga personer. 

En av intervjufrågorna till lärarna gällde deras uppfattning om möjlighe
terna till anskaffning av taldatorer och till enskild undervisning av elev i framti
den. Samdiga lärare menade att detta var så ekonomiskt resurskrävande att var
ken anskaffning av utrustning eller möjligheten till enskild undervisning i ut
ökad omfattning skulle kunna bli verklighet förrän de som sköter tilldelningen 
av resurser vet mer om problemet. En lärare menade också att det var svårt att 
kräva mer resurser för de läs- och skrivsvaga eleverna när hon visste att det fanns 
så många andra problem som tillgängliga medel skulle räcka till. Hon kände det 
som att hon talade i egen sak när hon begärde utökade resurser för att hjälpa 
sina LoS-elever, trots att hon visste hur stort problemet var och att det var ele
verna hon tänkte på. 

Samtidigt som satsningen beträffande datorer och kompetens ses som själv
klar för elever utan problem på högre stadier har motsvarande satsningar för 
elever, som är i behov av särskilt stöd för att tillägna sig läs- och skrivfärdigheter 
länge setts som och kanske fortfarande ses som något att drömma om för 
speciallärare på grundskolans lägre stadier. 

Kön och pedagogiskt ansvar för läs- och skrivinlärning 
Av de speciallärare som deltog i undersökningarna på låg- och mellanstadiet 

var alla utom en kvinnor. Den manlige läraren var under projekttiden mycket 
fackligt aktiv och övergick vid läsårets slut helt till fackligt arbete. Den kvinn
liga dominansen i projektet kan därför sägas ha varit total. 

I en avhandling som beskriver åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet 
(Rönnerman, 1993) konstaterades att samdiga initiativtagare och ledare för 
dessa utvecklingsarbeten var kvinnor. Detta faktum är inte så märkligt om man 
betänker att 98% av lärarna på lågstadiet utgörs av kvinnor (SCB, 1988). På 
mellanstadiet var hösten 1995 fördelningen mellan könen så, att 5200 var män 
och 12800 kvinnor. Höstterminen 1995 var 71% av speciallärarna kvinnor. 
För denna grupp föreligger ingen uppdelning på stadium (Skolverket, 1995). 
Det finns dock skäl att antaga att om en sådan uppdelning var gjord skulle man 
finna, att procentsatsen för kvinnliga speciallärare på lågstadiet är högre än för 
övriga stadier. Inte minst mot bakgrund av att datortekniken när den kom helt 
dominerades av män blir könsaspekten en viktig faktor i föreliggande arbete. 
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Före den allmänna skolplikten åvilade det föräldrarna att se till att barnen 
lärde sig läsa. Av föräldrarna var det oftast modern som tilldelades detta ansvar, 
(Johansson, 1987, s 79). Då skrivfärdighet inte var nödvändig för att känna till 
innehållet i den heliga skrift utan relaterad till yrkesprofession, var skrivkunnig
heten större bland män och då särskilt bland män i städer. Jämställdhet mellan 
män och kvinnor beträffande skrivkunnighet uppnås inte förrän den allmänna 
skolplikten införs i mitten på artonhundratalet (Johansson, 1991, 1992). Små-
skollärarna, sedermera lågstadielärarna har sedan småskolan infördes i slutet av 
1800-talet varit den kategori lärare som innehaft huvudansvaret för att barn lär 
sig läsa och skriva (Florin, 1987). Det pedagogiska ansvaret för ett av skolans 
viktigaste ämnen (läs- och skrivinlärning) innehas således till nära nog 100% av 
kvinnor och så har det varit sedan allmän skolplikt infördes. Samtidigt kan man 
konstatera att "utbildningens domän" definierats av manliga erfarenheter och 
värderingar (Rönnerman, 1993, s 170)61. När datorer kopplas till läs- och 
skrivundervisning sker således ett möte mellan två väsensskilda världar, den 
tekniskt manliga världen och den pedagogiskt kvinnliga. Helt naturligt kan en 
sådan fusion inte ske helt utan problem. 

Skolans avvaktande hållning gentemot införandet av datorer på lågstadiet 
och deras användning inom specialundervisningen på grundskolans lägre sta
dier framträder tydligt i de svårigheter jag e rfor vid uppläggningen av Fas 3, 
som genomfördes 1988-89. 

Ett av de argument, som anfördes mot att man skulle införa datorer på låg
stadiet, var att de erfarenheter man fått av de datorprogram som prövats i un
dervisning av elever på skolans lägre stadier var att de pedagogiska förtjänsterna 
var försumbara sedda i relation till den ekonomiska och personella resurs som 
datorer på dessa stadier skulle kräva (Jiveskog, 1987; Ringborg, 1987). 

Resultaten av detta arbete visar bl. a. att arbetssättet bidrar till en ökad indi
vidualiserad hjälp och att eleverna i större omfattning kan erbjudas möjlighet 
att arbeta i sin egen takt. Lärarna menar även att träningsperioden inneburit att 
de fått en förändrad bild av eleverna jämfört med den bild de hade tidigare 
samt att de lärde känna eleverna bättre (Jedeskog, 1993). 

I utvecklingsarbetet, som inneburit att jag kommit i kontakt med många lä
rare, har jag liksom Lind (1993) sett att 

"ett stort hinder för att fö fler lärare att engagera sig för den nya tek
nologin är en rädsla inför datatekniken eller en bristande tilltro till 
datorstödd undervisning " 

^ ̂  Rönnerman ger i sin avhandling en bild av varför kvinnor tidigare o ch fortfarande dominerar 
undervisningen av den grupp som handhar undervisningen på grundskolans lägsta stadier. 
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Den bristande tilltron till datorstödd undervisning kan relateras både till det 
ämne som undervisningen används för, men också till en övergripande peda
gogisk inställning till hur undervisning skall bedrivas. I båda dessa fall menar 
jag att den inställningen till stor del kan förklaras av att den pedagogiska erfa
renheten och kunskapen om den nya inlärningssituation som den nya tekniken 
erbjuder ännu ej nått ut till dem som skulle kunna vara betjänta av den. Till 
dem räknar jag speciellt alla som arbetar med elever med LoS. Men som Ulla 
Riis uttrycker det i en artikel från 1990 

"Tekniska apparater är i praktiken inget värda förrän de på något 
sätt sammanlänkas med mänsklig kompetens och kunskap " 
(Riis, 1990, s 12). 

Bland lärarna som deltagit i utprövningsarbetet förelåg emellertid inte nå
gon brist i engagemang inför den nya teknologin. Där utgjordes i stället bristen 
av att de som speciallärare inte före deltagandet i detta projekt erbjudits att ta 
del av den nya teknologin. 

Samtliga lärare som deltagit i de studier som redovisas i denna avhandling 
menade att flera av de elever de arbetade med hade betydligt större erfarenhet av 
att arbeta med datorer än de själva. Elevernas erfarenhet kom huvudsakligen 
från olika typer av dataspel men även i vissa fall från användning av ordbe
handlingsprogram som användes som arbetsredskap av pappan i familjen. I ett 
par fall var eleverna till direkt hjälp för lärarna vid hanteringen av datorn. 

Samma erfarenhet redovisas av Jedeskog i hennes bok "Datorn som peda
gogiskt hjälpmedel". Hon skriver bl.a. 

"Några lärare har upptäckt at t de inte längre är "bäs t i klassen " och 
att de därför står på en mer jämlik nivå med eleverna. Skickliga ele 
ver hjälper både lärar e och kamrater till rätta vid datorn. En del lä
rare upplever detta som ett hot, känner sig osäkra i datasalen, blir 
rädda och överlämnar datorarbetet till andra lärare på skolan. Andra 
antar utmaningen från elev erna, accepte rar situationen och sätter sig 
själva på skolbänken antingen bland eleverna eller tillsammans med 
kolleger"(Jedeskog, 1993, s 30). 

Flera lärare menade att elevernas större datorkunskaper bidrog till den ökade 
självtillit, som de utvecklade under träningsperioden. Lärarnas bristande kun
skaper var således inte enbart av negativ karaktär, vilket också antyder dessa ele
vers stora behov av att få uppleva sig som bäst på åtminstone något som har 
med skolan att göra. 

Utvecklingen av datorer inom skolan kan sägas ha "exploderat" under 1990-
talet (Riis, 1991). Nu finner man datorer på skolans alla stadier såväl i klass
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undervisning som specialundervisning (Damsby, 1993; Johansson, 1993; 
Lundgren, 1991b) och även på förskolenivå. Även om det ännu inte föreligger 
vetenskapliga rapporter som visar att så är fallet finns många tecken som tyder 
på att arbetet med datorn dock fortfarande är en manlig domän. Det är de 
manliga lärarna inom grundskolan som ökat sina kunskaper om datorer och 
som nu arbetar som pedagogiska rådgivare och "konsulter". Studerar man 
annonser efter IT-pedagoger så finner man att det främst är en person med god 
teknisk kompetens som efterfrågas och inte en person med bred pedagogisk 
erfarenhet av att använda datorn som undervisningshjälpmedel. En IT-pedagog 
är således i första hand en tekniskt kunnig person. 

Om den tekniska utvecklingen snabbt vunnit insteg i skolan så måste man 
ändå konstatera att den pedagogiska tillämpningen inte är i fas med tekniken. 
Beror detta på att hårdvaran - datorn - är ett tekniskt manligt orienterat objekt 
och att mjukvaran - det som gör/bör göra datorn till ett pedagogiskt redskap -
är ett kvinnligt orienterat område? Dvs. i ett manligt perspektiv är datorn ett 
tekniskt redskap och i ett kvinnligt perspektiv är den ett pedagogiskt hjälp
medel. 

En förklaring menar jag ä r att kvinnor under generationer fatt lära sig an 
leva med de ekonomiska villkor som mannen har bestämt. 

I skolans värld avspeglas detta i många kvinnliga lärares och kanske främst 
speciallärarnas sätt att agera när de ekonomiska resurserna är knappa. Som en 
av de intervjuade lärarna svarade på frågan om vad hon trodde om möjligheten 
att få köpa in en dator med talsyntes av det slag hon använt. 

Lärare 6c: "Ja, det är svårt det vet jag ju. " 

Intervjuaren: " Vilka hinder skall undanröjasi" 

Lärare 6c: "Ekonomiska... man ser det väl som att det är ändå en liten del 
av eleverna som har behov av sådan hjälp. Man har svårt at t 
se problemet så stort som det egentligen är för d om som d et 
gäller. Utan man ser mer på hur många det är. Ja, och så är vi 
ju inte tillräckligt duktiga på att informera heller. Du vet att 
även när de t gäller resurser så sk a det användas t ill så mycket. 
Man känner att man kan ju inte sitta här och prata i sin egen 
sak, även om det inte är det man gör. Men det kännsju litet så 
fast det egentligen är barnen man pratar för . Ja och så den här 
fåniga förnöjsamheten, som vi lever med. " 

Det den intervjuade läraren ger uttryck för är att det arbete som hon och 
hennes kolleger utför inte ger resultat som alltid är mätbara. I sitt arbete med 
att undervisa elever med läs- och skrivproblem finns både en stödjande och vår-
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dande insats för vilken de använder sina erfarenheter och sin kunskap - "sin an
svarsrationalitet" (Ve, 1990, 1991). Ställd emot en tekniskt begränsad rationali
tet, som kännetecknas av att ha effektivitet som grundläggande mål, kan man 
förstå att många lärare och kanske främst speciallärare har svårt att hävda sina 
krav på större ekonomiska resurser i form av tillgång till datorer och adekvat 
utbildning. 

Vad vi sett beträffande utvecklingen av datorer är att den tekniska och 
främst manligt orienterade utvecklingen gått framåt. Vi har idag datorer som vi 
kan tala med och få hörbara svar av. Vi har datorer där vi kan uppleva oss röra 
oss i det rum som framträder på datorskärmen. 

Men för att datorn inte bara skall bli ett tekniskt hjälpmedel utan också 
kunna försvara sin plats i skolans undervisning krävs att den pedagogiska kun
skapen och kompetensen utvecklas. Då svenska och matematik räknas som 
skolans grundläggande färdigheter och undervisningen i dessa ämnen främst 
ombesörjs av kvinnliga lärare kan vi således inte förvänta oss en ökad balans 
mellan teknisk och pedagogisk utveckling förrän vi får fler kvinnliga lärare som 
använder datorn i sin undervisning. 

Jag har i denna avhandling behandlat utveckling och utvärdering av talda
torstödd undervisning för elever med läs- och skrivinlärningsproblem. Det 
finns dock många frågor som berör taldatorns användning som är gemensamma 
för all datorstödd undervisning, som jag inte berört, men som också är av bety
delse för detta användningsområde. Exempel på sådana frågor är: 

* Hur ska undervisningen organiseras? 
* Var ska datorn placeras? 
* Vem eller vilka skall ha det tekniska ansvaret? 
* Vem eller vilka bör ha ansvar för de program som skall köpas in? 
* Hur skall den enskilde läraren få kännedom om nya program? 
* Hur skall den enskilde läraren bli förtrogen med nya program (jfr Lind, 

1993, s 294, 295)? 

För taldatorstödd undervisning tillkommer frågor som tar hänsyn till att 
datorn talar. Ar det pedagogiskt och ekonomiskt försvarbart med enskild 
undervisning av en elev med läs- och skrivsvårigheter? Skall flera elever under
visas s amtidigt förutsätter det att eleverna lyssnar med hörlurar. En av mina 
hypoteser inför den första studien var att eleverna skulle föredra att arbeta med 
lurar. Det visade sig emellertid att så ej var fallet annat än när ett ljud eller ett 
ord var svårt att uppfatta. Med lurar avskärmades brusljudet från datorn vilket 
gjorde att ljuden framträdde tydligare. 

Jag har tidigare berört vissa ämnesspecifika- och pedagogiska kunskaper som 
denna studie gjort tydliga. Det lärarna uttryckt sig främst behöva är således inte 
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främst kunskaper av teknisk karaktär utan främst pedagogisk samt ökade kun
skaper om läs- och skrivsvårigheter. Lärarna önskade sig med andra ord djupare 
kunskaper om för vilka läs- och skrivproblem en taldator utgör ett extra stöd 
och hur de bäst kan utnyttja tekniken. 

Hur skall denna kompetens tillföras de lärare som vill använda ny teknik i 
sin undervisning och hur skall det pedagogiska innehållet utformas, i de kun
skapskrav som den nya datortekniken generar? Vilken roll kan lärarutbild
ningen spela? D essa frågor behöver behöver enligt min mening diskuteras och 
lösas för att datortekniken skall bli ett pedagogiskt verkningsfullt hjälpmedel. 

Det syntetiska talets utveckling under projekttiden och dess 
framtida användning i undervisningssammanhang 

Det syntetiska talet har utvecklats och förbättrats under den tid som förflutit 
sedan Ove-projektet startade. Utvecklingen av det syntetiska talet har inneburit 
att jag inom projektet också har kunnat testa olika versioner av uttalsregler. 

Testningen har varit mycket enkel. Den har helt enkelt bestått i att involve
rade lärare och elever uttalat sina synpunkter om enskilda ljuds respektive vissa 
ords uttal. Synpunkterna har sammanställts i en rapport med kravspecifikation 
på önskade ändringar och förbättringar och i första hand vidarebefordrats till 
KTH men också till den firma, som tillverkar talkorten och som numera ingår i 
Telia-koncernen. Exempel på sådana önskade förbättringar är att grunduttalet 
av de ord som syntesen gör skall vara mer explicit och ej talspråksanpassad vil
ket är fallet med de versioner jag arbetat med i alla studierna. Exempel på tal
språksanpassning är t.ex. att ord som Idel u ttalas som Idåmml, Ijagl som Ijal 
och /någonting/ som /nåntingI62. 

Anpassningen av talet för direkt riktade pedagogiska ändamål har emellertid 
inte utvecklats i den takt som jag f örväntat. Orsakerna kan nog främst sägas 
vara av ekonomisk karaktär. Skolan utgör ingen stark ekonomisk målgrupp. För 
inköp av datorutrustning till lågstadiet och specialundervisningen har under 
projekttiden inte funnits och finns när detta skrivs fortfarande inga andra medel 
än de som finns inom de ekonomiska ramar varje enskild skola förfogar över. 
Olika projekt som skolor involveras i kan dock medföra att datorer tillförs sko
lan. 

Forskningen och utvecklingen av olika modeller av syntetiskt tal fortsätter 
emellertid mot det gemensamma målet att med hjälp av datorteknik utveckla 
ett syntetiskt tal som i kvalitet inte bara är jämförbart med mänskligt tal utan 

^Uttalet har dock alltid gått att anpassa till önskat uttal, men omställningen av datorn har av 
många lärare upplevts som omständlig och svår. 
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t.o.m. bättre. Redan finns tekniska lösningar som innebär att brister i mänskligt 
tal kan kompenseras, så att talsignalen till den som lyssnar blir bättre än den 
som avsändaren skickade iväg. Detta system är särskilt väsentligt när talsyntesen 
används för dialogsamtal, dvs. när datorn tolkar det talaren säger och svarar 
(Bertenstam, m.fl., 1995). 

Forskningen och utvecklingen av nya talsyntessystem pekar mot att synte
tiskt tal kommer att spela en nyckelroll i en framtida interaktion människa »ma
skin (Carlson & Granström, 1994), vilket sannolikt kommer att leda till att 
tekniken bättre än hittills även kommer att anpassas till läs- och skrivundervis-
ning. 

Ett annat område där jag ser att talsyntestekniken kan komma att spela en 
viktig roll är den informationssökning och interaktion olika datasystem i dag 
erbjuder. Redan idag används informationssökning via dator i undervisningen i 
grundskolan. Tekniken kräver att användaren måste orientera sig i olika text
massor. För en lässvag person kan detta sätt att hämta information vara mycket 
resurskrävande. Med syntetiskt tal kopplat till texten, som innebär att använda
ren kan lyssna på texten föreligger andra och bättre förutsättningar för personer 
med dyslexi att utnyttja denna typ av informationssökning. 

Hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
För att förbättra situationen för elever med LoS finns inte en enda kungsväg. 

Vad jag kunnat se i de olika studierna är att ljudåterkopplingen inneburit en 
direkt verkande effekt på elevernas omedelbara stavnings- och avläsningsför-
måga. Utsagor från klasslärare och föräldrar vittnar även om positiva effekter 
som märkts i elevens datorfria situation i klassrummet och i hemmiljön. Effek
terna har visat sig som ökad lust - motivation till läs- och skrivaktiviteter, vilket 
innebär att arbetssättet gynnat viktiga grundförutsättningar, eftersom man bara 
kan bli bättre på att läsa och skriva genom att just läsa och skriva. 

Mina undersökningar har inte kunnat påvisa att taldatorstödd undervisning 
av elever med läs- och skrivsvårigheter är bättre än andra tillvägagångssätt. Jag 
menar dock att taldatorstödd undervisning ger många fördelar, vilka jag också 
sökt diskutera. Vad jag genom mina studier inte heller kan uttala mig om är 
hur beständiga dessa positiva effekter är. Vad händer med elever med LoS när 
den specifika träningen tas bort? Vilka beständiga ökade färdigheter finns kvar? 
Jag har inte gjort någon systematisk uppföljning av eleverna men för tre av ele
verna har jag på olika sätt fått veta att deras läs- och skrivfärdigheter utvecklats 
väl. För en elev som var med i den första explorativa studien var läs- och skriv-
problemen psykiskt betingade. Sedan han knäckt den alfabetiska koden hade 
han inga allvarliga läs- och skrivproblem. För honom innebar således arbetssät
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tet att han på ett tidigt stadium kunde bryta en olycklig start. Då jag flera år se
nare fick besök av honom berättade han att han inte hade några problem med 
att läsa och skriva men att han nog helst ville ha ett tekniskt yrke där han fick 
arbeta med motorer av olika slag. En yngre bror var gravt språkförsenad (Adam) 
och deltog i fas 2. Taldatorstödet innebar för honom att hans läs- och skrivtill-
ägnande mycket snart kunde ske som för jämnåriga elever utan talsvårigheter. 

Under slutfasen av detta arbete fick jag ett par mycket glädjande och stimu
lerande telefonsamtal. När jag svarade på det första samtalet hörde jag en röst 
som sa: Kan du höra vem det är? D et kunde jag inte. Men när den unge man
nen sa sitt namn visste jag genast vem jag talade med. Det var Adam. Han be
rättade för mig att han nu gick i ett gymnasium, som specialiserat sig på dator
teknisk utbilding, många mil från hemorten. Redan året innan då han bara var 
sexton år hade han flyttat hemifrån för att få möjlighet till den speciella utbild
ningen. Han hade således som sjuttonåring eget boende och klarade såväl detta 
som sina teoretiskt orienterade studier väl. Vi kom överens om att kommuni
cera via datorpost och att vi skulle träffas när han vid närmaste lov reste hem till 
sin mamma. Vid en lunch som vi då hade tillsammans sa han rent spontant: 

"Jag hade nog aldrig lärt mig läsa om jag inte fatt hjälp av Ove. Det 
var så många som försökte hjälpa mig\ men det var Ove som var bäst. " 

Jag frågade vad som var så bra med Ove och fick till svar att det var just för 
att det var en maskin och att han fick "arbeta i fred". Med "arbeta i fred" avsåg 
han att han fick läsa och skriva i sin egen takt samt själv upptäcka och korrigera 
sina misstag. Jag blev naturligtvis mycket glad för detta uttalande, samtidigt 
som jag insåg att denne mycket begåvade elev nog hade tillägnat sig läs- och 
skrivfärdigheter även utan Oves hjälp. Hans uttalande och det faktum att han 
efter 10 år sökte upp mig talar ändå för att arbetssättet var av positiv betydelse 
för honom. 

Jag berättade att jag hade vissa problem med min dator och Adam erbjöd sig 
att genast efter lunchen se om han kunde hjälpa mig. Det tog inte lång stund 
för denne datorkunnige unge man att avhjälpa felet. Jag var förstås tacksam och 
glad över den hjälp jag fått. Men minst lika glad var jag över de nu ombytta 
rollerna. Nu var det jag som var elev. 

Jag fick ännu ett uppmuntrande telefonsamtal vid denna tid. Det var från en 
mellanstadielärare som kände till mitt forskningsarbete. Han ville gärna berätta 
för mig om något han fått veta av en nytillträdd lågstadielärare vid hans skola. 
Den nya läraren hade en yngre bror som var dyslektiker. Brodern hade haft 
stora problem med att både läsa och stava ända till dess att han började i åk 5 
och kom med i ett projekt där han fick taldatorstödd undervisning. Enligt vad 
min kollega fick veta, var det tack vare ljudåterkopplingen, som denne pojke 
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kom över sina värsta problem och började läsa på egen hand. Pojken som gick i 
åk 5 när undersökningen genomfördes och är nu 20 år och arbetar med data
kommunikation. 

Genom alla studier i denna avhandling har det största problemet varit att 
skapa möjlighet till enskild undervisning för de elever som omfattats av under
sökningarna. Särskilt den sista studien visade att skolans möjlighet att bistå med 
extra tid och särskild utrustning var mycket begränsad. Datortekniken har 
emellertid kommit för att stanna och kommer såvitt man idag kan se bli ett 
"naturligt" hjälpmedel i undervisningen på alla stadier och erbjuder möjligheter 
till en individanpassad undervisning. 

Inte minst för att möta det extra krav på läsfärdighet som datoriseringen av 
arbetsmarknaden samt den nya informationsteknologin kräver behöver vi en 
undervisning som tar hänsyn till de speciella problem som dyslexi innebär. Re
sultaten av detta arbete antyder att ljudåterkoppling kan innebära en pedago
gisk länk till läs- och skrivförmåga. 

"Betänk också, ni som propager ar för läsning av god litteratur, att i 
samma ögonblick det blir klassat som fint att läsa, som något vilket sätter 
läsaren i en hög re klass än andra, är katastro fen nära. Då ä r boken i farozo
nen. Det måste vara ett behov verkande inifrån som driver till läsning. " 
(Olov Lagercrantz Om konsten att läsa och skriva, 1986, s 19). 

*** 
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Background and aim 
This dissertation has as a starting point my experiences of teaching children 

with reading and writing problems and my ambition to find a new way to deal 
with these problems. 

It presents results from a project named The OVE-project (Orator Verbis 
Electris i.e. electric speech machine), in which a new technical and pedagogical 
aid has been developed and evaluated. The technical aid consists of a set of 
computer based training programs, for children with reading- and writing 
problems, based on synthetic speech feedback. 

During the evaluation and data-collecting period the project was 
economically and technically connected to the department of Speech, Music 
and Hearing at the Royal Institute of Technology in Stockholm. My associate, 
during this period, Karoly Galyas has been in charge of the technical part of the 
project while I have been responsible for the content and the design of 
programs as well for the evaluation and the assessment studies. 

The basic idea has been to incorporate new technology with actual theories 
about the importance of phonological awareness in the early stages of reading 
and writing. 

The dissertation has two overall aims. The first is to describe, analyze and 
discuss the development of a specific working style based on computer based 
supervising with synthetic speech feedback intended for children with reading 
and writing problems. Four issues will be highlighted. 

1. Is the speech perception of the synthetic speech good enough to be us ed for training 
reading and writing? 

2. What is the attitude among the teachers and the pupils towards the specific 
character of the synthetic speech? 

3. What is the attitu de among the teachers and the pupils towards the content and 
the design of the programs? 

4. What attitude do the teachers an d the pupils have towards the specific 
working style? 

The second overall aim is to describe, analyze and discuss the effect of the 
speech feedback and the specific working style on children with reading and 
writing problems. Six different issues will be highlighted. How does the speech 
feedback and the specific working style affect: 
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1. the pupils development ofphonologically awareness? 
2. the pupils activity and self-control in the reading and writing situation? 
3. the pupils ability to concentrate and persevere? 
4. the pupils motivation for reading and writing? 
5. the teachers ability to detect the pupils specific problems? 
6. the teachers ability to assist pupils with reading and writing problems? 

Thus one aim of this dissertation is t o develop a method and another is to 
examine the training effects of the speech feedback for children with reading 
and writing problems. 

The theoretical basis of the research reflects the perspectives of Franke-
Wikberg & Lundgren (1982), which means that a general aim for pedagogical 
research should be to provide pedagogical work with knowledge of multiple 
perspectives, and support the field of education. 

The evaluation and the data collection has been done within three different 
phases. The aim within each phase is built upon the results from the previous 
phase. 

The disposition of the work 
The introductory is followed by five chapters that consist of the theoretical 

background, 
Chapter two describes different definitions and opinions of what causes 

specific reading and writing problems, chapter three describes the reading- and 
writing process in relation to phonological awareness. Chapter four deals with 
how reading and writing problems have been regarded within different 
curricula. Chapter five contains a brief orientation about the introduction of 
computers into the Swedish school system and chapter six describes previous 
experiences and facts about the synthetic speech used in this work. 

Findings from these studies show that reading and writing problems can be 
divided into two main groups. In this dissertation one of these groups is labeled 
as LoS, which can be seen as a group of a "garden variety" problems, such as 
problems caused by socio-economic circumstances, psycho-social problems or 
more general cognitive problems. The other group is labeled as dyslexia, and 
stands for problems based on phonological processing problems. Depending on 
how reading- and writing problems have been regarded during different times 
the way to deal with these problems has changed. Independent to how the 
problems have been regarded there is e vidence that show that they very often 
are connected with bad self esteem, which not only negatively affects their 
school work but also the individuals' total life situation. 
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Phase one 
The first phase consists of two different studies. One training study and one 

more experimental study. 
The aim of the first explorative study was to develop and to test a first 

version of different training programs based on synthetic speech feedback. 
A prerequisite to use the synthetic speech was that the speech quality was 

good enough for our purpose and that the special speech would be accepted by 
the pupils. Important and primary questions within the first study thus were to 
examine these factors. 

Parallel with these questions my intention also was to do an explorative 
training study due to the overall aims and questions in this dissertation. In 
other words I wanted to know how the speech feedback and the specific 
working style would affect the pupils development of phonologic awareness and 
their self esteem? 

Technical equipment. 

A portable computer Epson HX-20, with a small display accommodating 4 
lines with 20 sign/line was used. The horizontal location and the size of the 
display made it easy to focus on the words when they appeared during typing. 

The Synthetic Speech 

The synthetic speech used in the programs is a Swedish multilingual text to 
speech system, (similar to DECtalk) which can produce high quality speech in 
9 different languages (Carlson, Granström & Hunnicutt, 1982; Carlson & 
Granström, 1997). 

The speech is generated by rules in this system which is based on a micro
computer. The program that generates the synthetic speech also includes a 
lexicon with the most common exceptions in each language. Deviating 
pronunciation of certain words can be adjusted and stored by the user, and 
there are means for changing the stress of the sentence and the intonation. 

Volume and speech rate may be controlled both externally and internally. 
Externally by knobs on a loudspeaker and internally from a menu within the 
program where even the following variables may be controlled: dynamics, 
aspiration and pitch. The speech output may also be altered to produce either 
the letter sound or the name of the letter or switched off. 

A basic function within the speech system was that a keystroke produced the 
"name" of the correspondent letter such as: /a:/, /be:/ and /efI. For our purpose 
we wanted the speech to produce the speech sound i.e. /a/, /b/, /f/. With help 
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from my technical associate we almost managed to get what we wanted. We 
wanted the speech output to sound as regular normative Swedish sounds. 
Because we at this stage not were able to change the basic rules within the 
speech-system we had to accept some sounds e.g. /r/ and Ivi that sounded a bit 
strange. Another more natural limitation was the pronunciation of the vowels 
which could sound eigther long as the letters in the alphabet or short. We 
decided to let the vowels to sound long as in the alphabet. 

Program content and design 
The OVE-programs, are based on the actual results concerning the 

importance of phonological awareness upon spelling and reading ability. The 
aim of the programs is to offer children (aged 7-12 years) with specific spelling 
and reading problems an interactive way to discover the major characteristics of 
the orthographic code and its relation to the phonetic code, which is supposed 
to be acquired. 

The programs were conceived with the idea that experimentation and 
internal control are basic to the development of learning to read and write. 

The first program is a writing program which can be used as a simple word 
processing program. It can also be used for reading training. The word is 
outspoken when the space bar is pressed. After punctuation marks the last 
sentence will be heard. With different function keys the user can repeat 
individual phonemes, syllables or other parts of a word, words, a part of a 
sentence, a full sentence, a part of the text or all of what is written, as many 
times as he wants. 

The specific training programs contain for instance a program where the 
task is to identify the first, the second or the third vowel in a word. In another 
program the task is to identify two similar sounds presented in pairs, as e.g. H I 
and /y/. Every program includes suggested sounds and word lists. The teacher 
can however, add new lists with sounds or words that he or she considers in 
need to be practiced. 

All the actions taken by the child are logged. There are two printer 
programs . One prints the clean and final text and one prints the log. The key 
stroke log file is meant to be used for diagnosis, and shows when and where the 
pupil has detected his own mistakes. Time is also continuously logged. The log 
is meant to be used as a diagnostic instrument. 
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The first training study 
The first explorative training-study included nine boys age 8-11 with 

reading and writing problems. The boys where selected by their special 
teachers. The training period was planned to encompass 12 weeks with 2 x 20 
minutes per week. 

The nine boys were diagnosed with test for self-esteem, cognitive ability and 
phonological awareness. From the results of diagnosing test the boys were 
divided into two groups. One with more specific phonological problems called 
the Dys- group and one with problems of more unspecified character, named 
the LoS- group. 

The training was assessed with a set of phonological pre and post test and 
participant observation. The observation was conducted by the auther of this 
text, who also assited in the trainingsessions. 

As for the quality of the sound and special speech intonation we found that 
though some sounds needed to be improved, all children meant that the speech 
was sufficient and appropriate for a machine. 

The training results from this study will be discussed at the end of this 
summary together with the results from the other two tranining studies. 

The Text Reproduction Study 
Textreproduction is an interactive process where the writer has to alter his 

consciousness between two phonological levels, a word level and a setting level. 
This process put great demand on the short term memory. 

Aim, Design and Result 

The aim with this study was to get a picture of the immediate effect of the 
speech feed back on textreproduction and spelling ability. The study was 
carried out on the same nine boys as in the training study. A final test was made 
to evaluate the effect of the feedback with synthetic speech. Two texts (short 
stories) were reproduced in two different ways: handwriting and typing on a 
computer keyboard with feedback from the synthesizer. The children had 
feedback of the phonemes while typing and they could repeatedly listen to the 
words and sentences typed. Although the stories were short and easy, and the 
words were known to the children, there were several spelling errors (3.88 
average per story) in handwriting. When reproduced with feedback from the 
synthesizer, the texts were free from spelling errors. Spelling errors also 
occurred in handwriting when the text had been reproduced with feedback 
earlier (1.88 average). 
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Phase two 
Phase two also encompass two studies: a training study similar to the one in 

phase one and a spelling test study. 
As a result from phase one the programs were converted into PC programs, 

which meant a new technic when using the programs, but with the same 
pedagogical thoughts and methods as in the first version of the programs. 

The purpose of the second study was to test the programs on a group of 
special teachers and a new group of pupils with reading and writing problems. 
The results from the first training study indicated that the speech feedback had 
different effects on pupils with different types of reading and writing problems. 

Due to the opinions of different subgroups of dyslexia, as auditiv dyslexia 
and visual dyslexia I wanted to see if the training effected children diagnosed as 
having primarily auditive problems or primarily visually problems. 

Fourteen pupils age 7-11 were tested for their phonological ability with 
Illinois test of Psycholinguistic Ability (ITPA) and their cognitive ability with 
the same test I used in the first study. 

Six teachers from three different schools performed the training. The 
training encompassed now 2 x 40 minutes individual sessions per week during 
the spring semester. 

The pupils were tested by their teacher before and after the training period 
with a set of phonological tests. All parents were also interviewed. 

The Spellingtest Study 
The positive effect on spelling from the textreproduction study made me 

want to look for the effect of the speech feedback when the task was focused on 
spelling and not also on textreproduction. 

Subjects 

A within-subject-study was carried out on 87 normal, second grade, 
Swedish speaking, children (age 8 ), from four different ordinary classes (2 from 
Stockholm and 2 from Umeå). 

Technical equipment 

We used the same portable computer and synthetic speech system as in 
phase one 
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Procedure 

The three lists were orally dictated to the children on three different 
occasions, each list on one condition. One condition was a conventional 
dictation test, with pencil and paper (Paper). Another condition required 
typing the words on a computer without auditory speech feedback (Computer), 
and the third condition involved typing the words on a computer with 
simultaneously auditory speech feedback of letter-sound on each key and words 
(Speech Computer). 

All the actions on both of the computer conditions were logged i.e. all key 
strokes, changes and auditory repetitions were registered. On the paper 
condition the children were not allowed to delete anything they had written. 
Instead they were allowed to rewrite each word as many times as required. 

For each condition, the pupil was alone with the test-administrator. The 
word was presented only once orally to the subject, who had to loudly repeat 
the word. If the word was not correctly repeated the word presentation was 
repeated a second time. The subject was instructed to look (inspect) very 
carefully at what had been written, and that rewriting was allowed as many 
times as required. The child indicated when he/she was ready to hear the next 
word. The child was also told that there was no time limit and was encouraged 
to work in his/her own speed. 

None of the children had any experience of working with computers and 
synthetic speech was unfamiliar to all of them. There was no training 
administrated before the tests. 

The Low Achieving group 

As the programs are intended as a remedial tool for children with reading 
and spelling problems, special interest was paid to the results for the low 
achieving pupils. Thus, the 87 children were divided into two groups: Low 
Achievers (LA) and Above Low Achievers (ALA) on the basis of the first 
dictation test with paper and pencil. 

The LA group represented children with severe spelling problems. This gave 
us 14 children with 6 or less t han 6 correctly spelled words out of 20, when 
they were written with pencil and paper. 

The results show that there were no signifikant differences between the 
results of correcdy spelled words on the paper condition and the computer 
condition, nor for the ALA group (t (72)=-1.13 p > .05) or the LA group (t 
(13)=2.14, p > .05). 

In the Speech computer condition the results differ significandy from the 
results on the first two conditions for both groups (F (1.85)= 44.96, p < .00 1). 
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For the ALA group there was an improvement compared to the Paper condition 
with 19.15 % while the LA group improves more than 200 %. That is the LA 
group reached the same result with speech feedback as the ALA group reached 
on the Paper and the Computer condition. 

Phase three 
A third and final training study was carried out on 163 pupils age 8-12 and 

17 special teachers from 9 different schools and 7 different geograpgic areas. 
The experimental group consisted of 35 pupils from grade 2-6 with reading 

and writing problems. The pupils in this group got individual träning twice a 
week during the spring semester. Every training session lasted for 40 minutes. 

Within this study I wanted to compare the results for the experimental 
group with results from a control group of 31 children with reading and 
writing problems, who only got ordinary help from a special teacher. I also had 
a group of children (88) without any observed reading and writing problems, 
who served as a normative group. 

The pupils were tested with a large set of phonological, reading and spelling 
test before and after the training period. 

Within this study, I also wanted to register the pupils and the teachers 
attitude towards the programs and the special working style. The pupils thus 
had to answer questions at four different occasions about their opinions on 
their reading and writing ability and their feelings towards this special way of 
working. The teachers answered questions about the programs on a 
questionale and after that they were individually interviewed. 

Results from the Training Studies 
When the computers were introduced into our school system they were first 

used for pupils above grade 6. Computer competencyas also first offered to 
teachers in subjects such as technic and mathematics. Thus when the computer 
was introduced into our school system they were merely used as a technical tool 
than as a pedagogical aid for learning. With this perspective on computer 
assisted education there were not surprisingly a resistance towards putting 
computers into the hands of primarily school children. As a consequence there 
were hardly any teachers for children 7-10 years who had experiences from 
working with computers in 1987. As most of the teachers for children that age 
are women, computers seemed to be a male dominated domain. This caused a 
fear among many female teachers to utilze computers. As they thought about 
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computers as a technical instrument they also thought that this special technical 
competence was above their ability. 

This was a main problem for me when I was looking for teachers interested 
in taking part in my studies. When there were teachers who wanted to work 
with computer assisted education there were no computers. Another serious 
problem was to get teachers who were free to work with just one pupil at a 
time. Most schools were short of money both to buy computers and to be able 
to offer individual supervising for children with reading and writing problems. 
These factors restricted my plans on the number of teachers as well as pupils to 
take part in my studies. 

Most children with reading and writing problems often need extra support 
for their problems. The results for all three studies shows that the average 
number of training sessions are 23 during one semester with 20 weeks. The 
individual number of sessions varied much (Std 7,19). There are various 
reasons that can explain this relatively few number of sessions, such as sickness 
for the pupil as well for the teacher. Group activities important for these 
children to take part in, taking place on their time for special training. Missing 
sessions could also be expained by the fact that an absent special teacher very 
seldom are replaced, though it is considered to be very important that a child 
who gets special training is familiar to the teacher. 

All participating teachers got a minor course in how to handle the computer 
and how the programs were to be run. Referring to the interview with the 
teachers, the biggest problem during the training sessions depended on 
problems and insecurity in handling the computer and the programs. As for the 
computer problems they sometime depended on program errors, but most of 
the time, lack of basic knowledge in how to handle a computer. Despite prior, a 
general opinion among the teachers was that they could not justify the 
program. Pardy because they did not know how to handle the programs well 
enough. The prepractice had been to short. But mainly because the speech feed 
back offered a total new educating and learning situation and they did know 
how to handle all the information they received. 

Despite all technical problems every teacher found the speech feed back to 
be of great use for all the children. 

The results from the assessment instrument did not offer a simple picture of 
how the children benefit from the special training. It seems that it was the 
pupils with very poor phonological ability that were the great winners. It 
appears as if they got a new chance to understand the connection between the 
symbol and the sound which they did not manage to do during their first two 
years. Also a pupil who was severely speech delayed showed a dramatic 
improvement. When typing and listening he also automatically, tried to 
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pronounce the speech produced by the machine. If the sound he heard was not 
the one he had wished he tried another letter until he found out that the word 
sounded right. 

As t o my goals for this study the results showed very convincingly that the 
speech feed back had a positive effect on the pupils self esteem. The activity and 
the motivation were highly improved. The teachers sometimes felt that they did 
not do a proper job because the pupils did not seem to need them as much as 
before. Also a remarkable improvement of the pupils ability to concentrate and 
perserver was observed. One boy age 8 was judged by his ordinary teacher to 
have very low ability to concentrate and to preserver. The result from the 
spelling test showed that when he was using pen and pencil he worked just for 
five minutes and managed to get four words correcdy spelled. When using the 
computer without speech feedback he worked for 16 minutes and got two 
words correcdy spelled. With speech feedback he worked 40 minutes and got 
15 out of the 20 words correctly spelled. This example illuminates what 
happens when a pupil realizes th at he has a possibility to solve a reading or a 
spelling problem. Just looking at the letters is not enough. By listning to what 
appears on the screen it seems as the pupils pick up the missing links in their 
knowledge about print. 

The overall result from the different training studies is that speech feed back 
could be a pedagogical link to improve reading and writing for children with 
such problems. But I see no problem for using this technic as a tool for 
beginners where problems may never occur. 

Computers are here to stay. The speech computer is on its way into the 
schools. But without knowledge how to use this technic and how to handle the 
new information it offers, it can end up as an expensive and worthless technical 
tool. For student teachers there are already courses in how to handle computers 
and how to deal with compters as a communication tool. What we still lack is 
courses in how to use computers and especially speech computers as an effective 
pedagogical tool and especially for pupils who need it most. 
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Appendix 1 

Instrument till träningsstudie 1 

Elevens Självbildsuppfattning mättes med ett test kallat Flagg och 
Ballongbarnet. Testet är tidigare använt i en svensk studie (Bergenprojektet) 
som omfattade 705 barn. Medelvärden från den studien används som 
jämförande material. Testet avser att mäta hur eleven uppfattar sig själv i 
förhållande till skolan, kamrater, skolämnen och lärare. Det består av 20 
uppgifter och administreras som ett grupptest. Till varje uppgift finns 2 bilder, 
ett barn med en flagga i handen och en bild av ett barn med en ballong i 
handen. Till respektive barn hör ett påstående som eleven skall identifiera sig 
med. Positiva och negativa påstående är fördelade lika på respektive flagg- och 
ballongbarn. Av de 20 frågorna är 4 direkt relaterade till inlärning i skolan 
(Taube, Tornéus & Lundberg, 1984). 

Minnesförmågan mättes med ett icke språkligt test, VADS (Visual, Auditory 
Digit Span Test) (Koppitz, 1975). Provet är ett 4-delat sifferminnestest 
uppdelat i en auditiv-muntlig del, en visuell-mundig del samt en auditiv-
skriftlig del och en visuell-skriftlig del. I de två första delproven ska således 
eleven svara mundigt och i de två senare skriftligt. De skriftliga svaren ger 
förutom information om elevens minneskapacitet också information om 
elevens sätt att skriva siffrorna, såsom t.ex. storlek, form, omkastningar och 
spegelvändningar. Provet innehåller 28 uppgifter. 

Problemlösningsförmågan mättes med en delvis omarbetad version av Ravens 
matriser (Raven, I960). Testet valdes för att få ett mått på elevernas icke 
verbala förmåga och för att det fanns tidigare data från Bergenprojektet att 
använda som jämförande material. Provet innehöll 35 uppgifter. Uppgifterna 
bestod av ett mönster eller en konfiguration där en bit saknades. Elevens 
uppgift var att bland sex alternativ välja ut det som kompletterade ett mönster 
eller en konfigurationen. Vissa uppgifter var så konstruerade att det gällde att 
fylla i den del av mönstret som saknades medan (svårare) uppgifter krävde att 
eleven måste se vilken logisk princip som skulle fullföljas. Lösningstiden var 
obegränsad och noterades för varje enskild elev. Detta test var avpassat för 
elever från åk 3. I den problemprofil som skisseras för varje elev utifrån mündig 
information från respektive lärare och resultaten på de diagnostiserande proven 
har detta särskilt beaktats. 

Den fonologiska medvetenheten mättes med fyra fonologiska test utarbetade 
inom Bergenprojektet: ljudsegmentering, ljudsyntes, positionsanalys samt 
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ljudsubtraktion (Tornéus et al. 1984). Gemensamt för de fyra deltesten är att 
eleverna arbetar med ljud och inte med bokstäver. 

Ljudsegmenteringsprovet avser att ringa in barnets förmåga att dela upp ord i 
ljud. Provet består av 17 ord indelade i tre grupper med ökad ordlängd. Den 
första gruppen innehåller fonologiskt enkla ord som är uppbyggda efter princi
pen konsonant-vokal-konsonant, där alla konsonanter är s. k. håll-ljud som m, 
n, f, v med flera. Den andra gruppen är uppbyggd efter samma princip som den 
första men innehåller s. k. stoppljud-klusiler (p, t, k, b, d, g). I den sista 
gruppen som är - /avser att vara /svårast finns ord med konsonantanhopningar. 

Ljudsyxitesprovet avser att mäta barnens förmåga till sammanljudning dvs. 
barnets förmåga att dra samman enskilt presenterade ljud till ett ord. Provet in
nehåller 17 uppgifter och är uppdelat i tre grupper och efter samma principer 
som segmenteringsprovet. 

I Positionsanalystestet skall eleven tala om vilket ljud som hörs före eller efter 
ett bestämt ljud i ett bestämt ord, t.ex. "vilket ljud kommer efter 1 i låna?" För 
att klara uppgifterna måste barnet dels klara av att segmentera ordet i enskilda 
ljud dels minnas ljudens inbördes ordning. Provet innehåller 16 ord. 

Ljudsubtraktionsprovet innebär att eleven skall höra vad som blir kvar av ett 
ord om man tar bort en bit av ordet, t.ex. "vad blir kvar av lastbilsflak om jag 
tar bort bilsi" Rätt svar är lastflak. Provet innehåller 15 uppgifter och är uppde
lat på tre avdelningar. Den första avdelningen innehåller sammansatta ord från 
vilka ett delord tas bort. Den andra avdelningen innehåller trestaviga ord från 
vilka man tar bort en stavelse. Den tredje avdelningen innehåller tre ljud från 
vilka ett ljud tas bort. Detta prov ställer stora prov på elevens segmenterings-
förmåga, arbetsminne och förmåga till abstrakt tänkande. Barnet måste således 
genomföra flera tankeoperationer samtidigt. 

232 



Appendix 2 

Instruktion till eleven vid Textreproduktionstestet 

Testledaren: Hej NN i dag ska du få lyssna till en historia som OVE läser upp 
för dig. Du får höra historien två gånger. När Ove berättar den andra gången 
skall du blunda och lyssna. När Ove berättat klart skall du skriva så mycket du 
minns av det Ove sa /först på ett papper med penna och därefter på datorn / 
respektive först på datorn och därefter på ett papper med penna. Försök att 
skriva precis så som Ove sa. 

Instruktion som Ove läser upp 

"Hej! I dag ska jag berätta en kort historia för dig. När den är slut vill jag att du 
berättar den för mig. Försök att göra historien så lik min som möjligt. Du kan 
se orden jag läser i mitt lilla fönster. Du får höra historien två gånger. Vill du 
höra instruktionen en gång till tryck på PF4. (paus) Nu börjar jag." 

Slut på historien. Såhär var historien. Lyssna noga en gång till!" 
Historien läses en gång till. (Paus) " Nu får du skriva. Lycka till!" 

Instruktionen presenteras endast med tal. Berättelsen växer fram på displayen 
allt eftersom Ove talar. När eleven skriver återges varje bokstav med ljud och 
tecken parallellt. Efter det att ett ord är färdigskrivet trycker eleven på mellan
slagstangenten och ordet läses up p. När eleven menar att han skrivit färdigt en 
mening trycker han på enterknappen varvid hela meningen läses upp. 

Efter det att eleven reproducerat texten uppmanas han av testledaren att nog
grant läsa igenom det han skrivit. 

Text 1 Text 2 
Det var halt och kallt. 
Pelle frös om händerna. 
Det var svårt att styra. 

Det var segt och sött. 
Kalle fick ont i tänderna. 
Det var svårt att tugga. 
I nästa sekund kände Kalle 
hur en tand gick av. 

I en kurva fick han sladd 
och körde av vägen. 
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Tabell 1. Individuella resultat av Textreproduktionsstudien 
för elev A, B, C och H 

Provtillfälle 1 Provtillfälle 2 
Elev A LoS TI H l:a | TI D 2:a T2 D l:a | T2 H 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

7 0 
2 1 
0 0 
1 0 
5 0 
0 5 
5 16 

2 4 
1 2 
3 3 
0 3 
0 1 
8 2 
13 6 

Elev B Dys TI H l:a 1 TI D 2:a T2 D l:a | T2 H 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

10 5 
0 4 
1 3 
0 0 
5 0 
0 3 
3 10 

9 9 
2 2 
1 3 
0 0 
0 3 
4 0 
10 8 

Elev C Dys TI H l:a | TI D 2:a T2 D l:a 1 T2 H 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 6 
2 2 
4 0 
2 1 
6 1 
0 4 
2 10 

0 1 
0 4 
1 2 
0 2 
0 4 
4 0 
15 2,5 

Elev H LoS TI H l:a I T I D 2:a T2 D l:a T2 H 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

3 3 
1 1 
0 0 
3 1 
0 0 
0 1 
2 4,5 

0 0 
0 0 
2 2 
0 2 
0 1 
4 1 
7 3 

Tl=Text 1, T2=Text 2 
H=återgivning för hand, D=återgivning med dator 
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Tabell 2. Individuella resultat av Textreproduktionsstudien 
för elev D, E, F, G och I 

Provtillfälle 1 Provtillfälle 2 
Elev D LoS TI D l:a 1 TI H 2:a T2 H l:a | T2 D 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 3 
2 2 
3 1 
1 1 
0 1 
3 0 
16 8 

0 0 
3 3 
3 2 
2 0 
2 0 
0 2 
7 10 

Elev E Dys TI D l:a | TI H 2:a T2 H l:a | T2 D 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 0 
0 0 
1 2 
0 2 
0 0 
3 0 
10 4 

5 8 
0 0 
2 0 
1 1 
1 1 
0 2 
2 6 

Elev F LoS TI D l:a | TI H 2:a T2 H l:a | T2 D 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 0 
0 1 
1 1 
0 1 
0 3 
1 0 
7 5 

3 3 
0 1 
2 1 
1 0 
3 1 
0 2 
4 9 

Elev G LoS TI D l:a | Ti H 2:a T2 H l:a | T2 D 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 1 
2 2 
7 2,5 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
0 5 
5 6 

Elev I Dys TI D l:a | Ti H 2:a T2 H l:a | T2 D 2:a 
Utelämnade ord 
Tillägg 
Utbytta ord 
Interpunktionsfel 
Stavfel 
Korrigerade fel 
Tid 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
10 3 

1 3 
0 0 
1 0 
1 0 
8 1 
0 4 
4 10,5 

Tl=Text 1, T2=Text 2 
H=återgivning för hand, D=återgivning med dator 
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Tabeller till Textreproduktionsstudien 
Tabell 3. Tid i Minuter 

Tillfalle Hand M(Std) Dator M (Std) 
l:a 3,78 (1,72) 10,56 (3,43) 
2:a 4,67 (2,22) 9,11 (3,40) 
M (Std) 4,23 (1,97) 

Tabell 4. Stavfel 

9,84 (3,42) 

Tillfälle Hand M (Std) Dator M (Std) 
l:a 4,00 (2,65) 0,00 (0,00) 
2:a 1,56 (1,42) 0,44 (0,53) 
M Std 2,78 (2,03) 

Tabell 5. Utelämnade ord 

0,22 (0,27) 

M (Std) 
7,17 (2,58) 
6,89 (2,81) 
7,03 (2,70) 

M (Std) 
2 (1,33) 
1 (0,98) 
1,5 (1,15) 

Tillfälle Hand M (Std) Dator M (Std) M (Std) 
l:a 3.22 (3,53) 1.22 (2,99) 2,22 (3,26) 
2:a 1.89 (3,06) 3.11 (2,85) 2,50 (2,96) 
M (Std) 2,55 (3,30) 2,17 (2,92) 2,36 (3,11) 

Tabell 6. Interpunktionsfel 
Tillfälle Hand M (Std) Dator M (Std) M (Std) 
l:a 1,22 (0,97) 0,11 (0,33) 0,67 (0,65) 
2:a 1,22 (1,09) 0,33 (0,50) 0,78 (0,80) 

1,22 (1,03) 0,22 (0,42) 0,73 (0,73) 

Tabell 7. Korrigerade fel 
Tillfalle Hand M (Std) Dator M (Std) M (Std) 
l:a 0,00 (0,00) 3,44 (2,01) 1,72 (1,00) 
2:a 0,56 (0,88) 3,11 (1,45) 1,84 (1,17) 
M (Std) 0,28 (0,44) 3,28 (1,73) 1,78 (1,09) 

Tabell 8. Utbytta ord 
Tillfalle Hand M (Std) Dator M (Std) M (Std) 
l:a 1,44 (1,42) 1,44 (1,01) 1,44 (1,22) 
2:a 1,67 (1,00) 0,67 (1,12) 1,17 (1,06) 
M (Std) 1,56 (1,21) 1,06 (1,07) 1,31 (1,14) 

Tabell 9. Til läffi 
Tillfälle Hand M (std) Dator M (Std) M (Std) 
l:a 0,89 (1,17) 0,56 (0,88) 0,73 (1,03) 
2:a 1,22 (1,39) 1,33 (1,41) 1,28 (1,40) 
M (Std) 1,06 (1,28) 0,96 (1,15) 1,01 (1,22) 
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Beskrivning av (Illinois test of psycholinguistic ability) ITPA 

Illinois test of psycholinguistic ability (ITPA), är ett tredimensionellt språkligt 
test för att beskriva intraindividuella språkliga funktioner. De tre dimensio
nerna är: 

Kommuniaktionskanaler som i detta test delas upp på en audio-vokal (lyssna 
och säga) och en visuo-motorisk (se och göra) kanal. 

Organisationsnivåer uppdelad på symbolisk och automatisk nivå. 

Den symboliska nivån omfattar betydelsebärande och komplexa symbolproces
ser där aktiviteten försiggår på en högre och medveten nivå, vilket förutsätter ett 
medvetet symbolprocessande. 

Den automatiska nivån förmedlar vanemässiga och automatiserade aktiviteter, 
vilket innebär ett mindre medvetet men ändå organiserat och integrerat hand
lande. 

Psykolingvistiska process er so m utgår från att språkanvändning omfattar tre 
processer: 

a) en receptiv process som är nödvändig för att känna igen och/eller förstå vad 
man sett eller hört. 

b) en organisatorisk process som omfattar den inre bearbetningen, perceptioner, 
begrepp och språkliga symboler. 

c) en expressiv proc ess som innebär färdigheter som är nödvändiga för att ut
trycka sig vokalt eller motoriskt. 

Testet som består av sammanlagt av 13 delprov och genomförs individuellt tar 
ca 80 minuter att genomföra. ITP A-modell har två huvuduppgifter: 

a) "Den ska bidra till att klarlägga viktiga drag, kännetecken, i kommunikatio
nen och det inbördes förhållandet mellan dessa kännetecken. 

b) Den ska ge en ram för observation och värdering och underlätta planeringen 
av hjälpinsatser"(Holmgren, 1984, s 6). 

För utförligare beskrivning av detta test hänvisas till manualen för testet. (Kirk, 
McCarthy & Kirk, 1968. Svensk översättning och bearbetning Holmgren, 
1984). 
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Tabell 10. Bedömningsvariabler som ingick i lärarnas skattning av elevernas 
förmåga att arbeta i klassrummet i Fas 2 och Fas 3. Medelvärden och 
standardavvikelser på Bedömningsvariablerna för den lågpresterande 
gruppen (LP) och den icke lågpresterande gruppen (ILP) på 
Rättstavningsstudien i Fas 2. 

Bedömningsvariabler LP ILP 

M Std M Std 
1. Koncentration 2,07 0,73 3,14 1,12 
2. Uthållighet 2,64 1,08 3,73 1,04 
3. Idérikedom 3,14 1,17 3,41 0,70 
4. Engagemang 3,00 0,68 3,74 0,93 
5. Störningströskel 1,93 1,21 2,97 1,51 
6. Elevens förmåga att 2,86 0,77 3,60 0,86 

uppfatta väsentligheter 
7. Arbetstempo 2,64 1,15 3,01 1,10 
8. Noggrannhet 2,93 0,92 3,63 0,95 
9. Systematisk 2,57 0,76 3,64 0,79 

10.* Elevens krav på sig själv 4,00 0,88 4,44 0,82 
11. Trygghet 2,50 0,85 3,55 1,00 
12.* Attityd till skolarbete 3,29 0,61 3,86 0,79 
13. Beroende av vuxenkontakt 2,00 0,88 3,25 0,86 
14. * Ansvar för eget arbete 4,57 0,65 4,55 0,75 
15. Självtillit 2,57 0,94 3,41 0,85 
16. Benägenhet att gissa 2,93 1,21 4,04 1,09 

(t.ex. vid avkodning) 
17. Flexibilitet i arbetstempo 2,57 0,85 3,27 0,87 
18. Flexibilitet i arbetssätt 2,71 0,83 3,22 0,80 

Variabler märkta med stjärna ingick ej i det bedömningsschema som användes i Fas 3 
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Intervjufrågor till intervju med föräldrana till elever i Fas 2 

1 a. Har nn några syskon? ja nej 
1 b. Om ja, ålder och kön 
2. Hur tycker du att nn läser för sin ålder? 

Mycket bra Bra Normalt Dåligt Mycket dåligt 
3. Hur tycker du att nn skriver? 

Mycket bra Bra Normalt Dåligt Mycket dåligt 
4. Hur tycker du att nn räknar? 

Mycket bra Bra Normalt Dåligt Mycket dåligt 
5. Vad anser du om nn självkänsla? 

Mycket god God Normal Dålig Mycket dålig 
6. Finns några andra personer i familjen eller släkten som har eller har haft 

likartade problem? 
Mor Far Bror Syster Annan 

7. Hur gammal var nn när han/hon började prata rent? 
2 år 3 år 4 år 5 år Äldre 

8. Anser du att det är viktigt med god läsförmåga? ja nej 
9. Anser du att det är viktigt med god skrivförmåga? ja nej 
10. Anser du att nn far den hjälp han/hon behöver i skolan? ja nej 

Läsning för barnet 
11. Läser du för ditt barn? ja nej 
12. Hur ofta? 

Varje dag Några ggr/vecka En ggr/vecka Av och till 
13. Hur länge läser du varje gång? 
14. När på dygnet läser du? 
15. Hur sitter barnet när ni läser? 
16. Vad läser du? 
17. Är det någon annan i familjen som läser 

för barnet? ja nej 
18. Hur gammal var nn när du började läsa 

för honom/henne? 
19. Vilken typ av böcker läste ni då? 

239 



Appendix 7 

Barnets egen läsning 
20. Läser nn självmant? ja nej 
21. Vad läser nn? 

Böcker Bilderböcker Serier Dagstidningen Annan litteratur 
22. Hur läser nn böcker/text? 
23. Hur ofta läser nn? 

Varje dag Några ggr/vecka En ggr/vecka Av och till 
24. När läser nn? 

Före skolan Efter skolan På kvällen 

Förälders inställning till skolan och skolarbetet 
25. Vad är din åsikt om nn:s läxor? 

För mycket läxor I mesta laget Lagom Litet för lite Alldeles för lite 
26. Hjälper du nn med läxorna? 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
27. I vilken utsträckning anser du att du kan följa med i skolans arbete? 

1 mycket stor grad I stor grad Lagom I liten utsträckning I mycket 
liten utsträckning 

28. Hur håller du dig informerad? 
Ringer läraren Besöker skolan/klassen Går på föräldramöten 
Frågar nn På annat sätt 

29. Hur ofta tar du kontakt med nn:s lärare? 
2 ggr/vecka 1 ggr/vecka 1 ggr/månad 1 ggr/termin Aldrig 

30. Vad är din uppfattning om skolans innehåll? 
För teoretisk För lekfull För allvarlig För praktisk 

31. Vad är din åsikt om nio års obligatorisk skolgång? 
Alltför lång Litet för lång Lagom Litet för kort Alltför kort 

32. Vilka förväntningar har du på ditt barns skolgång? 
Gymnasium Högskola/universitet Praktisk utbildning 
Ingen utbildning efter högstadiet 

33. Vilka förväntningar har du på ditt barns framtida yrke? 
34. Vad gör nn efter skoltid? 
35. Vad är din inställning till datorstödd undervisning? 
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Tabell 11. Förteckning över hur programmen använts i träningsstudie 2 samt antal 
träningstillfällen per elev och lärare. 

S R V V V L L L V V V V B B R G A 
k ä i i i å å å i i i a i i i i n 
r t 1 1 1 n n n 1 1 1 d 1 1 m s t 
i t k k k g g g k k k d d m s a 
v s e e a e e e f a a a a 1 
n t t n k k v t t t a 
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Lärare 11 vyi
 

00
 

1 14 10 1 4 2 2 1 1 11 76 
Adam åk 1 31 1 7 4 1 1 1 9 39 
Carl åk 2 27 7 6 1 3 2 2 2 37 
Lärare 2^ 24 1 9 6 1 2 2 2 8 43 
Hugo åk 4 11 4 3 1 1 1 4 20 
Lars åk 6 13 1 5 3 1 1 1 1 4 23 
Lärare 3^ 83 8 18 23 4 5 3 8 8 5 5 4 5 5 51 92 
Bertil åk 2 20 5 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 14 23 
Elsa åk 2 22 4 5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 17 25 
Frida åk 2 21 2 5 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 11 24 
David åk 2 20 6 4 6 1 2 1 3 2 1 1 1 2 9 20 
Lärare 4 15 8 3 4 1 1 2 1 1 26 
Ivar åk 5 15 8 3 4 1 1 2 1 1 26 
Lärare 5 21 1 11 10 1 2 2 2 2 2 2 1 2 7 42 
Jonas åk 5 12 5 6 1 1 1 1 1 1 1 7 22 
Karin åk 6 9 1 6 4 1 1 1 1 1 1 1 2 20 
Lärare 6 18 5 6 1 1 1 1 1 2 1 1 19 
Gustav åk 3 18 5 6 1 1 1 1 1 2 1 1 19 

1 Författaren, siffrorna som anges här gäller för de 2 elever jag arbetade med läsåret 1987-88 

2 Dessa lärare har även erfarenhet av att arbeta med programmen i den tidigare versionen 
för portföljdator. 
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Tabell 12. Deltestresultat i staninepoäng på ITPA för försökseleverna 
i träningsstudie 2. 

Namn Åk Aree 1 Aana| Ordf| Ahel Asek Sam Gram Atot Vrec Vana Vhel Vsek Vtot 
Adam 1 1 5 6 3 3 2 4 3,43 6 9 8 7 7,50 
Carl 2 1 4 2 2 1 3 1 2,00 4 3 5 2 3,50 
Bertil 2 3 3 5 3 3 5 1 3,29 5 7 9 4 6,25 
Elsa 2 1 2 6 2 2 4 4 3,00 2 4 7 4 4,25 
Frida 2 3 4 2 4 1 6 2 3,14 1 4 5 1 2,75 
David 2 4 2 4 2 2 5 2 3,00 5 3 7 7 5,50 
Gustav 3 7 9 3 5 5 6 6 5,86 5 1 2 4 3,00 
Hugo 4 4 2 1 4 1 8 2 3,14 6 1 5 4 4,00 
Ivar 5 6 5 5 4 4 7 4 5,00 4 8 7 3 5,50 
Jonas 5 6 4 6 2 1 1 4 3,43 4 3 3 5 3,75 
Karin 6 5 5 9 7 4 7 4 5,86 9 2 9 5 6,25 
Lars 6 9 4 5 6 5 3 2 4,86 6 7 6 7 6,50 
M 4.17 4.08 4.50 3.67 2.67 4.75 3.00 3,83 4.75 4.33 6.08 4.42 4,90 
Std 2.55 1.93 2.24 1.67 1.56 2.18 1.54 1,24 2.05 2.74 2.19 1.93 1,55 

(Aree = Auditiv reception + Aana = Auditiv analogi + Ord f = Ordflö de + Ahel = Auditiv helhet 
+Asek = Auditivt sekvensminne + Sa m = Sammanljudning + Gram = Grammatisk helhet) = Atot 

(Vrec = Visuell reception + Vana = Visuell analogi + Vh el = Visuel l helhet + Vsek = Visuellt 
sekvensminne) = Vtot 
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Tabell 13. Diktamensord till rättstavningsstudien 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 

1 barn bord torn 
2 rörde hörde förde 
3 denna detta dessa 
4 någonsin någonting någonstans 
5 stanna kunna hinna 
6 tång gång sång 
7 ville lilla kalla 
8 hitta sitta titta 
9 tigger taggar ligger 
10 första största törsta 
11 ingen många långa 
12 flicka slicka sticka 
13 lycklig tryckte tyckte 
14 lustigt farligt riktigt 
15 vift saft haft 
16 fanns minns finns 
17 damma samma kamma 
18 tycker mycket vacker 
19 stunden kunden hunden 
20 smörja sörja börja 
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Information till elever som ska genomföra rättstavningstest 

Jag heter Irene Dahl. Jag håller på att undersöka vilken nytta man kan ha av 
en taldator när man ska lära sig att läsa och skriva. 

Taldatorn är den dator ni haft i klassrummet några dagar, och som ibland 
kallas OVE. Alla har nu arbetat med Ove så ni vet att han har en alldeles 
speciell röst. I min undersökning behöver jag hjälp av många barn. Ni är en av 
de klasser, som jag hoppas ska hjälpa mig. Ni kommer att fa hjälpa mig med 3 
rättstavningstest. 

Jag har gjort i ordning 3 st listor med ord. Varje gång får ni skriva olika ord 
men de är lika lätta eller ni kanske tycker svåra. Första gången får ni skriva 
orden för hand. Andra gången får skriva orden med hjälp av datorn, men utan 
OVE:s röst och tredje och sista gången får ni skriva orden på datorn med hjälp 
av OVE. 

Idag ska vi alltså skriva orden för hand som en vanlig diktamen. Ni ska få 
skriva orden en och en tillsammans med mig. Vi skall hålla till i ett rum här 
intill, som jag ska visa er. Ni får själva bestämma i viken ordning ni vill komma. 
Eftersom alla arbetar i sin egen takt, kan jag inte säga hur lång tid det för var 
och en. Ni arbetar därför lugnt i klassrummet tills föregående kamrat kommer 
tillbaka. Det är inte säkert att vi hinner hela klassen idag. Då fortsätter vi i 
morgon. När alla har skrivit för hand börja vi med datorn och när alla är klara 
med den börja vi med den sista listan, som vi ska skriva med hjälp av OVE:s 
röst. Har ni några frågor får ni gärna ställa dem nu. Frågorna besvaras och 
därefter går jag med den första eleven. 

Instruktion till Diktamensprov för hand 

Till diktamensledaren 

Kontrollera att du har en klocka så att du kan skriva in start- och sluttid. 
Kontrollera att elevernas nummer finns angivet på svarspapperets översta del 
(minst 2 siffror). Anteckna f för flicka och p för pojke. 

På papperets nedre del skrivs datum 
diktamensledarens namn 
skolan namn 
starttid 
sluttid 
effektiv tid i minuter och sekunder 

Tidtagningen bör ske så omärkligt som möjligt 
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Instruktion till eleven 

Du ska få skriva 20 ord. Du skriva ett ord på varje rad på det papper du har 
framför dig. När jag sagt vilket ord du skall skriva vill jag a tt du säger ordet 
högt, så att jag hör att du vet vilket ord du skall skriva. Raderna är numrerade 
1-20. Ord nummer 1 skriver du på rad nummer 1, ord nummer två skriver du 
på rad nummer två osv.. Om du vill ändra på något som du skrivit ska du inte 
sudda eller stryka över, utan skriva om hela ordet så som du vill ha det, på 
samma rad. Sedan du har börjat skriva får du inte fråga om något. Om det är 
något du undrar över får du gärna fråga nu. 
Läraren besvarar eventuella frågor. 

Ar du beredd att börja skriva? (Avvaktar svar)! Då säger jag första ordet. 
Kom ihåg att säga det högt, innan du skriver det. Läraren presenterar första 
ordet och är noga med att höra att eleven uppfattat ordet. När läraren märker 
att eleven är klar med ordet presenterats ord nr 2 osv.. Läraren kontrollerar 
också hela tiden att orden skrivs på rätt rad. 

När alla orden är skrivna säger läraren: "Du har arbetat bra. Tack ska du ha 
för hjälpen! Nu kan du be nästa elev komma till mig!" 

OBS! Glöm inte att fylla i elevens nummer (minst 2 siffror) samt kön. Kom 
ihåg att skriva in sluttiden och räkna ut den effektiva tiden i minuter och 
sekunder. 

Diktamensprov på dator utan ljud 

Instruktion till diktamensledaren är densamma vid alla tre delproven se 
instruktionen till återgivningen för hand 

Instruktion till eleven 

I dag ska du få skriva 20 ord med datorns hjälp. Det är inte samma ord som 
sist. Du bör precis som förra gången upprepa det ord jag säger så jag vet att du 
hört rätt. När du sagt ordet skriver du det på datorn. I det lilla fönstret ser du 
det du skriver. Om du inte är nöjd med det du skrivit kan du sudda med hjälp 
av den här knappen (visar på Delete knappen). Det kan du göra så många 
gånger du vill. När du är nöjd med ordet trycker du på den här knappen 
(Return). Då försvinner ordet du skrivit, och du kan inte ändra mer. När du 
tryckt på den röda knappen, säger jag nästa ord. Om du har några frågor får du 
ställa dem nu, för du får inte fråga om något sedan vi påbörjat diktamen. 
Läraren besvarar eventuella frågor. 
Är du beredd att börja skriva? (Avvakta svar). Då säger jag det första ordet. 
Glöm inte att säga ordet högt innan du skriver det.! 
När eleven tryckt på return säger läraren ord nr 2 osv.. 
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Anteckna sluttid och räkna ut effektiv tid i minuter och sekunder. 
Glöm inte att fylla i elevens nummer (minst 2 siffror) samt kön. 
Tacka eleven för hjälpen och be att näste elev kommer till dig. 

GLÖM ET ATT LAGRA PÀ KASSETT OCH SKRIVA UT 

Instruktion till diktamensprov med hjälp av OVE 

Instruktion till diktamensledaren är densamma vid alla tre delproven se 
instruktionen till återgivningen för hand 

Instruktion till eleven 
I ska du få skriva 20 ord med hjälp av OVE. Du ska precis som de 

föregående gångerna upprepa ordet som jag säger, för att jag skall höra, att du 
vet vilket ord du skall skriva. När du sagt ordet skall du skriva ordet på datorn. 
OVE säger varje bokstav du skriver. Du kan se vad du skriver i det lilla fönstret. 

När du skrivit ordet kan du lyssna på det du skrivit genom att trycka på PF5 
(visa). Om du inte är nöjd kan du som förra gången sudda med den här 
knappen (visa Delete tangenten). Sedan kan du skriva om det du vill. Du får 
lyssna och sudda så många gånger du vill. När du är nöjd trycker du på den här 
röda knappen ((visa Return-tangenten). Då försvinner ordet i fönstret och du 
kan inte ändra mer. När ordet försvunnit säger jag nästa ord. 

Om du har några frågor får du ställa dem nu, för du får inte fråga sedan vi 
påbörjat diktamen. 

Läraren besvarar eventuella frågor. 

Se instruktionen till diktamen på dator utan ljud. 
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Intervjufrågor till lärare som deltog i träningsstudien i Fas 3 
1. Vilka förväntningar hade du på resultatet av arbetet med Ove? 
a) för eleven, b) för ditt eget arbete 
2. Har förväntningarna infriats? 
a) beträffande elevens utveckling, b) beträffande ditt eget arbete 
c) Om ej, varför 
3. Hur valde du ut de elever som medverkade i projektet? 
4. Vad var det som gjorde att just de elever du arbetade med blev utvalda? 
a) Speciella läsproblem, b) Speciella skrivproblem 
c) Både läs- och skrivproblem: 
5. Vilka kunskaper anser du att man måste ha innan man börjar använda taldator-

program med ljudåterkoppling sådana som t.ex. OVE-programmen? 
6. Anser du att du fick tillräckligt med information om hjälpmedlet innan du började 

arbeta med det? 
7. Vad gjorde du för att bli förtrogen med arbetsättet? 
8. Var projektiden tillräcklig för att du skulle bli förtrogen med arbetssättet? 
9. Skulle du vilja fortsätta att använda Ove- vid behov? 

10. Innebär arbete med Ove mer arbete än du förväntat? 
11. Var det lätt eller svårt att få undervisa OVE-eleverna enskilt? 
12. Hur upplever du att dina kollegor uppfattat ditt arbete? 
13. Har dina kollegor varit nyfikna? 
14. Har du demonstrerat Ove för någon eller några kollegor? 
15. Har elevens föräldrar tagit del av Ove? 
16. Vilken inställning till arbetet upplever du att föräldrana har/haft? 
17. Har du låtit andra elever än de som ingick i projektet arbeta med programmen? 
18. Hur mycket tid upplever du att du har lagt ner för 

a) uttalskorrigering, b) för och efterarbete 
19. Vilken är din uppfattning om tid för för och efterarbete sedan man blivit 

förtrogen med redskapet? Kräver det mer eller mindre tid tid för för och efterarbete 
än annan form av specialundervisning? 

20. Är tiden mödan värd 
21. Hur valde du orden till de ordlistor du gjorde? 
22. Anser du det viktigt att man gör en diagnostisering av elevens problem? 
23. I vilken utsträckning diagnostiseras problemen för elever med läs.- och 

skrivinlärningsproblem 
a) Före eleven får specialundervisning, b) Sedan specialunddervisning satts in 
c) Vid byte av stadium 

24. Vad tror du om möjligheten att få köpa talsyntesutrustning? 
25. Vad tror du om möjligheten till enskild undervisning av elev i framtiden? Vilka 

hinder behöver undanröjas? 
26. Anser du att lärare speciallärare såväl som klasslärare i allmänhet har tillräckl iga 

kunskaper om läs- och skrivinlärning 
27. Vad är din uppfattning om kontinuiteten i arbetet med elever med speciella problem? 
28. Hur skulle din önskelista för specialundervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter 

se ut? 
29. Vilken är den förhärskande känslan av att ha prövat att arbeta med dator och syntetisk tal? 
30. Vilken är den förhärskande känslan för din elev tror du. 
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Tabell 14. Medelvärden och (standardavvikelser) f ör de tre typgrupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för Diktamen av nonsensord. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Ma 31 9,93 13,74 3,80 28 11,21 14,57 3,35 64 15,00 18,21 3,21 
(4,89) (4,78) (4,45) (3,71) (3,78) (3,79) (3,08) (2,94) (3,07) 

Åk 2 8 6,12 11,12 5,00 13 9,46 12.30 2,84 15 13,13 18,66 5,53 
(4,39) (2,35) (5,45) (3,38) (3,79) (3,95) (2,72) (3,73) (2,03) 

Åk 3 10 9,50 12,30 2,80 9 11,55 16,11 4,55 16 14,93 17,56 2,62 
(4,72) (3,97) (2,61) (2,65) (1,90) (3,57) (3,45) (2,30) (3,26) 

Åk 4 5 14,00 17,20 3,20 2 14,00 14,00 0,00 16 14,68 16,93 2,25 
(4,06) (6,35) (5,45) (5,65) (2,82) (2,82) (2,65) (2,64) (3,45) 

Åk 6 8 11,75 16,00 4,25 4 14,75 18,75 4,00 17 17,00 19,64 2,64 
(3,61) (4,75) (5,02) (3,68) (2,50) (4,08) (2,37) (2,42) (2,42) 

Tabell 15. Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre typg rupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för DLS-Diktamen. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Ma 32 0,41 0,58 0,17 27 0,56 0,66 0,10 66 0,74 0,84 0,11 
(0,17) (0,22) (0,14) (0,15) (0,16) (0,11) (0,20) (0,13) (0,13) 

Åk 2 9 0,49 0,73 0,24 13 0,63 0,72 0,10 17 0,82 0,90 0,09 
(0,17) (0,17) (0,15) (0,17) (0,15) (0,14) (0,15) (0,09) (0,11) 

Åk 3 10 0,44 0,55 0,12 9 0,52 0,62 0,10 15 0,63 0,76 0,13 
(0,13) (0,20) (0,10) (0,11) (0,15) (0,11) (0,19) (0,18) (0,13) 

Åk 4 5 0,32 0,51 0,18 2 0,43 0,53 0,10 16 0,60 0,80 0,19 
(0,05) (0,20) (0,19) (0,02) (0,04) (0,06) (0,23) (0,13) (0,14) 

Åk 6 8 0,34 0,47 0,13 3 0,51 0,61 0,10 18 0,87 0,91 0,04 
(0,24) (0,25) (0,10) (0,13) (0,22) (0,12) (0,08) (0,05) (0,07) 

Tabell 16. Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre typgrupp erna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för Ordkedjetestet. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 32 16,00 24,06 8,02 31 16,45 21,54 5,09 87 30,12 39,10 8,97 
(11,1) (12,4) (5,06) (8,50) (11,2) (5,60) (11,6) (12,6) (6,45) 

Åk 2 9 6,22 12,44 6,22 13 10,23 14,61 4,38 17 16,64 25,41 8,76 
(4,71) (3,71) (4,14) (4,88) (6,51) (4,77) (7,04) (10,6) (6,16) 

Åk 3 10 13,60 21,10 7,50 9 15,88 18,22 2,33 16 25,12 32,37 7,25 
(9,47) (7,66) (6,16) (6,37) (7,24) (4,52) (9,85) (8,84) (6,14) 

Åk 4 5 17,80 25,40 7,60 5 27,69 36,80 9,20 36 33,02 41,61 8,58 
(3,19) (5,95) (4,09) (4,56) (10,0) (7,05) (7,10) (7,04) (5,95) 

Åk 6 8 28,87 40,00 11,12 4 24,00 32,50 8,50 18 41,50 53,00 11,50 
(8,98) (9,53) (4,42) (6,27) (5,56) (5,74) (9,13) (8,87) (7,64) 
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Tabell 17. Medelvärden och standardavvikelser för de tre typgrupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för OS 400. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 32 199,4 254,2 54,7 28 210,1 244,0 34,7 57 328,1 347,3 19,2 
(102,9) (106,2) (41,44) (98,5) (97,3) (33,3) (93,2) (77,6) (37,8) 

Åk 2 9 92,44 137,3 44,89 13 141,1 169,6 28,56 16 217,1 265,9 48,81 
(39,98) (41,89) (47,18) (45,4) (46,7) (24,7) (78,7) (78,6) (48,7) 

Åk 3 10 171,3 243,9 72,60 6 190,5 252,2 61,67 4 253,2 289,5 36,25 
(58,70) (66,40) (41,21) (60,8) (57,4) (43,3) (85,9) (100,9) (22,7) 

Åk4 5 249,2 291,2 42,00 5 283,0 308,2 25,20 19 372,2 379,6 4,84 
(61,69) (97,96) (45,57) (70,3) (77,6) (34,9) (40,9) (39,1) (31,2) 

Åk 6 8 323,7 375,2 51,50 4 372,5 399,0 26,50 18 394,2 398,4 4,22 
(56,08) (36,86) (31,34) (30,6) (0,82) (30,6) (11,8) (1,46) (11,3) 

Tabell 18. Medelvärden och standardavvikelser för de tre typgrupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för S 50 proven. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 32 28,47 33,72 5,25 28 29,50 34,75 5,25 59 40,44 43,27 2,83 
(12,3) (9,86) (4,98) (10,1) (8,96) (3,94) (7,19) (4,88) (5,04) 

Åk 2 9 14,56 21,44 6,89 13 22,77 28,62 5,85 17 34,76 39,82 5,06 
(6,00) (7,07) (4,86) (7,19) (7,46) (4,32) (9,08) (6,89) (6,46) 

Åk 3 10 28,70 35,40 6,70 6 29,33 35,17 5,83 4 34,75 40,25 5,50 
(11,1) (6,40) (5,38) (8,21) (6,62) (4,79) (2,75) (3,59) (4,51) 

Åk4 5 35,00 37,60 2,60 5 35,80 41,80 6,00 20 41,85 44,55 2,70 
(6,44) (4,16) (3,21) (6,42) (4,92) (1,58) (4,27) (2,63) (4,55) 

Åk 6 8 39,75 43,00 3,25 4 43,75 45,25 1,50 18 45,50 45,78 0,28 
(4,53) (1,93) (4,86) (1,71) (1,50) (1,29) (2,77) (1,99) (2,65) 

Tabell 19. Medelvärden och standardavvikelser för de tre typgrupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för Högläsning av nonsensord. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 31 43,32 58,65 15,32 15 49,60 58,07 8,47 8 59,00 65,50 6,50 
(17,2) (12,2) (19,26) (17,4) (13,6) (10,73) (15,2) (11,4) (14,70) 

Åk 2 8 34,63 54,75 20,13 6 51,83 55,17 3,33 4 54,75 70,75 16,00 
(13,9) (13,7) (21,52) (12,8) (12,6) (6,86) (19,6) (7,63) (14,00) 

Åk 3 10 40,60 56,00 15,40 6 40,33 52,50 12,17 4 63,25 60,25 -3,00 
(17,3) (11,1) (21,75) (20,7) (11,5) (14,47) (10,2) (13,0) (8,21) 

Åk 4 5 44,20 70,40 26,20 2 59,40 74,00 14,50 0 - - -

(22,9) (9,84 (18,49) (3,54) (5,66) (2,12) - - -

Åk6 8 54,88 58,50 3,63 1 72,00 77,00 5,00 0 - - -

(12,0) (10,6) (7,50) (0,00) (0,00) (0,00) - - -
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Tabell 20. Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre typgrupperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs av Tid för högläsning av nonsensord. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 31 3,26 3,23 0,03 15 3,40 3,20 0,20 8 3,38 2,13 1,25 
(1,55) (1,41) (1,62) (1,50) (1,21) (1,47) (1,30) (0,99) (1,04) 

Åk2 8 4,63 4,13 0,50 6 4,33 3,50 0,83 4 4,50 2,75 1,75 
(1,06) (0,83) (1,60) (0,82) (1,05) (0,41) (0,58) (0,96) (1,26) 

Åk 3 10 3,20 3,20 0,00 6 2,33 3,33 -1,00 4 2,25 1,50 0,75 
(1,48) (1,48) (1,56) (1,51) (1,51) (1,55) (0,50) (0,58) (0,50) 

Åk 4 5 2,40 3,60 -1,20 2 4,50 2,50 2,00 0 
(1,52) (1,67) (2,39) (0,71) (0,71) (0,00) 

Åk 6 8 2,50 2,13 0,38 1 2,00 2,00 0,00 0 
(1,31) (0,99) (0,92) (0,00) (0,00) (0,00) 

Tabell 21. Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre typgru pperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs för Högläsning av ord. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 32 59,06 71,09 12,03 15 60,07 70,87 10,80 8 72,13 77,75 5,63 
(17,1) (8,35) (15,05) (14,9) (8,79) (13,28) (12,7) (3,01) (10,1) 

Åk 2 9 46,00 63,33 17,33 6 60,33 65,33 5,00 4 67,00 77,50 10,50 
(12,3) (11,1) (16,19) (5,79) (10,6) (9,44) (14,1) (3,11) (11,0) 

Åk 3 10 53,70 72,00 18,30 6 53,17 72,50 19,33 4 77,25 78,00 0,75 
(19,4) (4,55) (18,16) (20,6) (5,09) (16,07) (10,4) (3,37) (7,37) 

Åk4 5 71,00 78,00 7,00 2 72,50 78,50 6,00 0 
(7,00) (1,87) (7,00) (2,12) (2,12) (0,00) 

Åk6 8 73,00 74,38 1,38 1 75,00 79,00 4,00 0 
(4,78) (3,96) (3,34) (0,00) (0,00) (0,00) 

Tabell 22. Medelvärden och (standardavvikelser) för de tre typgru pperna av elever samt 
resultaten fördelade per årskurs av Tid för Högläsning av ord. 

FG KG NG 
N Pre Post Diff N Pre Post Diff N Pre Post Diff 

Alla 32 2,88 2,25 0,63 15 2,40 2,27 0,13 8 2,50 1,75 0,75 
(1,77) (1,37) (1,04) (1,45) (1,33) (1,06) (1,77) (0,89) (1,58) 

Åk 2 9 5,00 3,89 1,11 6 3,83 3,33 0,50 4 4,00 2,25 1,75 
(0,00) (0,93) (0,93) (1,17) (1,03) (0,55) (1,15) (0,96) (1,71) 

Åk 3 10 2,60 2,00 0,60 6 1,50 1,83 -0,33 4 1,00 1,25 -0,25 
(1,51) (1,05) (1,17) (0,55) (1,17) (1,51) (0,00) (0,50) (0,50) 

Åk 4 5 2,20 1,60 0,60 2 1,00 1,00 0,00 0 
(1,64) (0,89) (1,52) (0,00) (0,00) (0.00) 

Åk6 8 1,25 1,13 0,13 1 2,00 1,00 1,00 0 
(0,46) (0,35) (0,35) (0,00) (0,00) (0,00) 
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Tabell 23. Översikt över lärarnas och elevernas användning av programmen i Fas 3. 

S R V V V L L L V V V V B B R G A A 
k ä i i i å å å i i i a i i i i n n 
r t 1 1 1 n n n 1 1 1 d 1 1 m s t t 
i t k k k g g g k k k d d m s a a 
v s e e a e e e f a a a a 1 1 
n t t n k k v t t t a 
i a v 0 0 o t 0 0 0 ö t 
n v 1 ä 0 r r k. 0 0 ä t r r r V i 
g n 

i 
j 
u 

r k 
a 

t t 
b 

r 
d 

r 
d 

r a 
s 

d d d 
e 

n 
i 

1 
1 

n d v 1 v v 1 1 m m t n f 

S o e 0 0 i S 1 j a e e g ä 
f k r k k r t j u v d d a 1 
ö a a a a u d r 1 
r 1 1 1 k v d e o n s e 
s e 0 e t r i a n 
t n P 

a 
r 

r 
t 

1 
s 
e 

d 
e 
t 

n 
g 

m 

Skola 1 
Lärare la 15 13 15 27 9 9 2 8 9 3 3 5 4 3 1 27 153 48 
(Elev åk 8) 4 3 7 18 2 3 1 3 2 1 2 3 1 1 12 53 18 
Elev åk 6 7 8 7 6 6 6 1 3 5 2 1 2 2 1 1 8 66 24 
(Elev åk 8) 4 2 1 3  1 2 2 1 1 7 24 6 
Lärare lb 6 6 4 4  4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 8 45 30 
(Elev åk 8) 6 6 4 4  4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 8 45 30 
Skola 2 
Lärare 2a 38 4 4 2 2 4 1 3 2 60 47 
Elev åk 5 22 2 2 1 2 2 1 2 34 24 
Elev åk 5 16 2 2 1 2 1 2 26 23 
Lärare 2b 4 5 2 5 7 4 2 3 2 4 6 44 18 
(Elev åk 7) 4 5 2 5 7 4 2 3 2 4 6 44 18 
Skola 3 
Lärare 3a 75 10 23 2 1  6 9 1 9 8 5 7 8 46 228 163 
Elev åk 2 14 2 6 3 1 3 1 2 1 1 8 42 29 
Elev åk 2 12 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 8 38 29 
Elev åk 2 13 2 3 3 1 1 2 1 3 2 5 36 26 
(Elev* åk2) 10 2 3 4 3 1 10 33 21 
(Elev* åk2) 15 2 6 3 1 2 1 1 2 9 42 29 
(Elev*åk2) 11 1 3 5 1 2 2 1 3 1 1 6 37 29 
Lärare 3b 70 23 17 21 7 5 4 6 14 7 4 4 5 3 5 51 246 171 
Elev åk 3 11 2 2 4 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 8 45 33 
(Elev åk 3) 11 1 5 1 1 7 26 20 
Elev åk 3 9 1 3 5 1 1 1 1 2 1 10 35 27 
Elev åk 3 15 4 2 3 1 1 2 2 1 1 12 44 27 
(Elev*åk3) 7 3 3 3 1 1 1 2 1 1 6 29 20 
(Elev*åk6) 11 8 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 38 22 
(Elev*åk6) 6 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 29 22 
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Tabell 23. Fortsättning från föregående sida. 

S R V V V L L L V V V V B B R G A A 
k ä i i i å å å i i i a i i i i n n 
r t 1 1 1 n n n 1 1 1 d 1 1 m s t t 
i t k k k g g g k k k d d m s a a 
v s e e a e e e f a a a a 1 1 
n t t n k k v t t t a 
i a v o 0 o t o o o ö t 
n v 1 ä 0 r r k. o o ä t r r r V i 
g n 

i 
j 
u 

r k 
a 

t t 
b 

r 
d 

r 
d 

r a 
s 

d d d 
e 

n 
i 

1 
1 

n d v 1 v v 1 I m m t n f 
S o e 0 0 i S 1 j a e e g ä 

f k r k k r t j u v d d a 1 
ö a a a a u d r 1 
r 1 1 1 k v d e 0 n s e 
s e 0 e t r i a n 
t n P 

a 
r 

r 
t 

1 
s 
e 

d 
e 
t 

n 
g 

m 

Skola 4 
Lärare 4a 42 11 9 8 2 2 1 4 4 2 1 2 2 1 26 117 64 
Elev åk 24 6 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 8 58 35 
Elev åk 18 5 5 4 1 1 2 2 1 1 1 18 59 29 
Lärare 4b 52 17 7 8 3 2 2 2 4 4 2 1 2 2 2 19 129 73 
Elev åk 3 24 6 3 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13 63 38 
Elev åk 3 28 11 4 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 66 35 
Skola 5 
Lärare 5a 13 4 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 27 61 27 
Elev åk 3 13 4 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 27 61 27 
Lärare 5b 21 21 1 3 1 1 2 1 1 1 53 52 
Elev åk 6 13 11 1 2 1 1 1 1 31 31 
Elev åk 4 8 10 1 1 1 1 22 21 
Lärare 5c 43 29 3 10 5 7 2 3 5 4 3 2 5 1 2 14 138 101 
Elev åk 6 18 14 3 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 12 68 37 
Elev åk 6 11 14 4 2 2 1 1 2 1 1 39 36 
Elev åk 4 14 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 31 28 
Skola 6 
Lärare 6 a 31 2 3 1 3 1 1 2 44 37 
Elev åk 2 31 2 3 1 3 1 1 2 44 37 
Lärare 6b 75 3 7 1 3 3 4 7 3 2 4 3 3 11 129 107 
Elev åk 3 33 3 2 2 3 1 1 1 1 4 51 43 
Elev åk 6 29 3 4 1 1 2 2 1 2 5 50 42 
Elev åk 6 13 3 2 2 2 1 1 1 1 2 28 22 
Lärare 6c 40 2 9 2 2 5 2 7 4 2 2 1 1 2 36 117 81 
Elev åk 5 12 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 16 47 27 
Elev åk 4 15 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 10 40 26 
(Elev åk 4) 13 1 3 2 1 10 30 28 
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Tabell 23. Fortsättning från föregående sida. 

S R V V V L L L V V V V B B R G A A 
k ä i i i å å å i i i a i i i i n n 
r t 1 1 1 n n n 1 1 1 d 1 1 m s t t 
i t k k k g g g k k k d d m s a a 
v s e e a e e e f a a a a I 1 
n t t n k k v t t t a 
i a v o o o t 0 0 0 ö t 
n v 1 ä 0 r r k o o ä t r r r V i 
g n 

i 
j 
u 

r k 
a 

t t 
b 

r 
d 

r 
d 

r a 
s 

d d d 
e 

n 
i 

1 
1 

n d v 1 v v 1 1 m m t n f 
g o e 0 o i S 1 j a e e g ä 

f k r k k r t j u v d d a I 
ö a a a a u d r 1 
r 1 1 1 k v d e 0 n s e 
s e o e t r i a n 
t n P 

a 
r 

r 
t 

1 
s 
e 

d 
e 
t 

n 
g 

m 

Skola 7 
Lärare 7a 6 2 5 8 3 2 1 2 4 4 2 2 1 1 22 65 44 
Elev åk 2 3 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 10 32 22 
(Elev åk 3) 3 1 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 12 33 22 
Lärare 7b 8 5 7 8 4 5 4 1 1 1 22 74 43 
Elev åk 3 3 2 2 4 2 1 1 3 2 1 1 8 30 19 
Elev åk 3 5 3 5 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14 44 24 
Skola 8 
Lärare 8a 17 3 12 12 3 3 5 4 2 1 72 35 
Elev åk 4 6 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 26 13 
Elev åk 4 6 1 4 4 1 1 1 1 1 20 11 
Elev åk 6 5 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 11 
Lärare 8b 11 5 1 1 2 1 1 1 3 1 33 21 
Elev åk 3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 16 10 
Elev åk 3 6 2 1 1 1 1 1 1 1 2 17 11 
Skola 9 
Lärare 9 13 2 4 8 1 1 3 2 3 43 28 
Elev åk 2 8 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 26 14 
Elev åk 2 5 1 1 3 1 2 1 1 1 1 17 14 

Elever inom parentes ingår ej i testresultaten. Lä rare med fetstil underlag för enkät- oc h 
intervjusvar. 
* Elever som ingick i kontrollgrupp 1 (KG 1). Se fotnot 16 
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